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 رز 1 ثدحو

 یا هدها ار

 ۳ وا یاج:

 هد رز نآ ۴
 تساه روا هاهداچ فراق هک

 3 او هنشاد یا هدننک هنسخ مواد

 دم ددادلوم
 داد دار

 نو هدقعم هاددا را بوم:

 ؛ماهف روا هثک رش و لاتسب رگ امنپس

 لاسما یلاماوس نورس یادتبا زا
 ملیف شب امن |رهدذم لاتسپ رگ امیس

 د )اد رز ی

 و رگ دهاوخ مادفاثآ رشنبایاه

 توعد
 ,.نامزاس زا يکي فرط زا

 ادیچپ ر وا واانیچا ؛یلامنپس یاه
 یا رب هک تساهدهش ثرهدشرهودر

 جرفب ملپا لاویتسف كيدد ثک رد
 دنپ آنا روت درخ

 )راطافت نبا انیج تسپا مواحم
 * ربخابتسا هلن رپاپ

 سورء ود
 نا یماات ملیف تكب

 نارسکایور هدنبآ زورون دپع)ا
 شوره دد > تفرگ دهارغ زارا
 طدرتهگددادمان «ددارب هسارب
 راک و هما یدمک هشپپ رذه یاب

 هقباد ۷۰ ذاشیپ و هدش یلا
 ۱ یراوربهلپف نآ

 یاهملباپ نادنمقالعزا یلهدع
 یلاهتیفاوم ملبا نیا یارب ,یسرا
 , دنن اويع لیشعم ۱

 نسا ن دوس ر ۵ ذع

 او هو یار
 رو تسعاع

 رب اما ان روفررطب «بهگب ررازه

 ور همم عیب دادرم۲۷ هبش رد خیداترا |
 رخ مراهشينپ ها را اب هد مهآ همجا رع _هلجم رتضدپ رو
 هل راو تداپ رد اد

 اهامانپ ۱: تورس یاهنپ زا
 وا. عررا یدردج ز رطب هناخ

 دارم

 یا
 و اینو هدبب نه انیموااپ
 ورن یهود یلهزانم یافآ )ار
 اپ دزاد رظا رد و
 دنک حادی)ا یرگرد سهش

 ژالب ود وبد وتسا
 لپ هاجباپ_ ازالب_املیس

 وهووما مادقا ماپن )الب هد ویدونصا

 ۱۳0۷ دادر» ۳۷ هبنشک) - لاع ۱۷۴ هدامش - من
 تک تام موس بنر ژاساپ یرهچون«نابایخ - هدادا لحم

 ۲ هناجنپ زرد

 ندلاسم «یالع نا را را

 شفا ها رب تار هثب وا وادبج
 سا مد را ناب | ,داباش#ا ,

 ۵ زلاپ هب ۵ ربط دارف

 و زار ناماعا ردد ٩ یااه

 روم ارمآ لعح )۸۱۱  ناپا
 ۷ یا یاتچرا را اهریا دچ

  اینجا دو ۲

 ۳ 1 ۸۱۳۸۱ نا نآ را+

 زوشیم هیافتا تاج وا باش, اباد
 قفباآ شیپ ره 1

 زن 4 داپنمهب نرمال » دوپدم
 هدیه و هنتپم هدادا یبلاج ۱

 ایا یسب رم یاهددان رب ءذرب

 وار را نیارب هدالع .دیرگم
 ابنایاپ ۲ امنوع مابا شب اما نا استسا ؛ زیره اگر

 رس الو رب هاپآ بفعرب دی ملاد ز* ن
 ۰ ادنیم,رافس نا ؟ هل ارخزا اب نارآتسا ناف آبرو هددرآ لب ۵ بو به ام ها ۱ » < اِ

 زا لا نبا_هد قنپهچ بو را دف دما
 نا

 ها زا
 بیل | وترمهدداب سپ

 زا هی ۷ ال هر»
 رغ را اهنیم هراس

 یاف لباس» لب ادبهج
 تسا هلخاد رپ وب دولسا

 دپ دج ملپف
 ان آاپ ماپ سداپ وبدوذسا

 تبج قداددا رآ م شیپ رنه يدبع
 هبغاص هقءام یقذعک مایا كاب هببا
 : داددارآ نا بجوب . تسا

 لپ هیهشب ۰ مایف بسداپ یارب یدپع
 درک دهاوخ ۸۱۰۱ مایا

 ءزان یاهرتابت

 نیا

 ربدمو زلینتعا جا

 نایتسل اگدورب اپ
 اه

 تداهکا ترب د

 درآ ههارخ اف آادیو#

 1 نان ینشآ
 یا هچچطروب م« دایخا ابا

 سام تا هنفه ناف مب راه نالط و
 انا دیش اخ د ينصحا ناف آنم
 هابوداآ تشدنالپآ را نامند
 نور ههد ادج یابهاتبدا لب

 ید لپابلو نانعود تاعاعداپ
 نیاد نماج نارهتوب هداپ رد دا
 وب روطعنشر رپهدر ٩۳ دلم یاهدد
 وهییآ یفه آداب ود دنداد قداب ز
 تجارت هندنگ بدمنپ دور
 6ود»ع اهدنامب دا و هیماام دن دوم
 و مکتحم ام ینانهرپه ناهنمينه

 ههاپ یهچا

 !نارهت هد وجداپ تب رپ رب
 هایجزا ۳ 4 یایسرب هارد اهنیم

 نایت فدزب + نبدم یاهامنبم
 اگه امکپا ههاب يم
 عقب ابیاگت ریغ هگیدراهب ده





 ناکر ا سو ول اهیاب لیت در یهاک یاقآ هکد نادبتی هب انیض

 «سکرن مناخ رهوش» «تادلیت سو
 تسیقودنص» مانب یدیدج ملیقود

 رب ها یهات وک هتحصر
 و یکجوک لو نیاب ودتکی اب

 ورتم بقا «ناسيمناکر اتسو ناکشی رته .2 ِ
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 دن اهدار

 رتخد) ماقلو» لد یافیا لوقسم

 ( سی اش دیس نآ و هک شابیم| یت داب

 دراد مدیمبار شلیاقم لر

 -ورتع ین وت ملیف نب

 ج -یل ودوشپم هیهت ربام

 تآ رد ی فورمع هشیپ رته بلک

 ۰ داد تکر س
 دادزارت یط بک . ج . یل

 نی ودلک

 هدوشهقعتم و رتمین

 لاو ی یتساب یم
 و هیاد ت

 هساز هد

 داور رقملع نیل وآ ایت زاب
 .دوریمزاح یو هیهح

 « تاشیامن د رعیامنها ر »

 هپلا و زاتط هرات یلادتیل

 ملفدواتلکنا یامتیح لا سکس
 ( تشکشحلوب) مأس هدشر هاعیاءمژاب رم ح 3

 تاخائورم یاضهار لزنا رو <
 ومهدهح ۶

 تسق ]وصم ی اطم ملف ارد

 اریژتصانفیات یفوناخ ندب هع
 هکلم یو دبراو عالطا هکناتچ

 ال ندب یبراو و هدوب ییاسژ
 دعای یلایز

 ریل اتنیلب هکر وب میاش لع یمنج
 هتلاوعم قتع رو ,تسکش رتا رب

 واگن ربخ کی .يلو دتدکی شک دوخ
 دحا وبتآ رویا هک را م الطا واجتک
 سا رظ ود ابیزاوشع لومسء

 ۱( هدر



 مس تعاصژد رگ

 راهچای هس دوج و زادتیح اس تصخش
 یرافغخرف شیب دشاب هتشاد
 دوب دهاوخ نان" زا

 مزدل هک روطن ۲ هنافساتم ن

 نیاددانیسو ملیف نادنمتالع هقیطب

 تساتم كنیاو هدشت و مع طیحم

 ملیف هیمذ رد یراذفع مدت تل را

 تددایمشرتاووا یف رهبامیسزاف

 می درویم
 لفاحم رظن زا هک یدافغ خرق

 یلاب ورایاهروشک یئامنی-تاسومو

 ۲۲دو عمدامشب رادتیحالص درق كي

 وایورا دصقب اد تاربا ی ۱ تر هبی لام

 7 هدنارف ووشآ سوی
 هملاطء كي زا سب ماگنه نایهزا

 تسدیلامشیسیاهتیل اعفب اسردیفم
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 هنارقیاهوبر وتسااب وا هطبار

 1 دنچ و دشرارت رب هزود لاح
 یئاب ورا یاهدوشک ددوا یشزومآ

 . دیدرکی ریس
 یداقغ تیقفوم نیرتکدزب

 رید) تسب ودوب ۱۹۵۲ لاسرد

 -نیب یاهویشرآ نویساردف لک

 «تشادرب یرتات تلاعق هب هتسد

 هقباسم نخل __ کو رب» ۱ ٩
 نامززاهکیتاپملبف نی رتهب )باخت |

 ( تساءهدش هیهت رضاح نامزات ععول

 نادوادنتلیچ باغتتا هب تردایم
 بتاجزرزت

 هسومرد لاغتشایرافع خرف یرنه

 دشابیم(كی ژلب - اداناک )نوب زی ولت
 .درکیمداک ناد رک راک نا ون . هک

 ونآشیا یدنچز|سپ هکتیاات
 نآ فرطزا (دادربملبث) ناب رتکد

 تاریاب هکدنتفاپ تیرومام هسوم
 یگند ملیف كي و :هدون ترفاسم

 ملیفدنچو (اهدوشیلاة)ناونع تحت

۳ 

 لاسرخاوا ددود رک رظنفرص ار ور

 شناتسود زا یاهدع یراکسهاب >

 دش (رهش تونج])

 روش بونح
 + یدانغ خرف ی

 ددص رد امت نا ریاویدوت-ا

 رب و دم الج زا راکتبا ی مدقم لال

 روضنم نیدب یئ وی راتحاتدومن توعد

 . دنک نی ودب یوپ زانسوناتساد اتجینن

 باب نیاددیدافغخرف صعش

 ۱ یا یارب اربخا :هرادیمراظر
 هژوسهک تساهدمآ شیپ هاتا .یآ

 (درنآاجتال)و رپتبونج یاپملیق

 ناتساو مت رظن زا

 ملیفنادرگ راک «یرافغ خرف»



 دره بوجملیف
 د ریگیمتروص حال

 زور

 م, تیحص یئامنیس

 حرف راک ورهش
 العزا یرام

 ۳۹ یب داجت اب یراغخ ودیعاام
 یاهزاوآ هددوادرک ریخا هلاس دنچ رد هک 1 ۳ ]درگ اس دنح دد هک
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 نبب 22یم رس وصخر فاتخم تاقط هام هاددد مات تیولصا>» تیعهومتحا
 ود دزاو تبوجم اهعرپع ,نوتج. ۰هنادحا .یانیسا تحبصا تور
 هصعم ری وایزاب متیف نادر تسوا هدهس ملق ددرکیم رهالتهشتآ ودلهاج كي شن دزادزب
 رب *دوب هنایتکی نتشار زا تخذکی  ریما » نخ یلمعم هالک كي رتک اراک و ملیق ناکشی رنه

 دنترارعیلق ن < یتعرشرو لباقدادمتسا یادادیتایس و دهدیم هنادا یرخقهدپمب ملیقشقن نیلدا

 ودتکسیزاب ملقدد راب نیتسخت ۳ 1 1 کی دها وخ شیب زد یدیما وتسیاهجوت هنهرب) ملیفددنیاژا لیقنویامه راذک او (:قباسیدوسا) شدروخ

 ءافیایب واز هلوحم لر هتسنا مت

۰ 

 هتحص

 2 رگب
 دخ رک الا رد هی دوطتابه هک لف زا

 رهش بوتج ملت ناتس]: وویزاتس 0
 رد رب وعت هتس رب مدقملالج هلیسوب یه : هتح وبلاح
 دو ویواس + ارتآ اصخش ر«دمآ یراکتا

 تصس هوروآ
 تسیناوچ ناکه تسب وت زا مدقء ریه ر دس ظن

 یاههتش ون ریخا هلاسدنچ یکی دد هک

 هتن رک را رت برا لها هجوتدروم وا
 هتخانسنوراب هعس وا تب ما و
 تساآ هه

 یناتساد شیب لاسهتچ دو مدقم

 + ؟ "دقعس رو بف

۹ 



 |شزز را

 ۳ و میحصها دندنب زک ر
 حد ت

 هچرک دنایم ۰

 یداضت دوجداب !د
 مدوبهنب دنب و هشی د

 مهدپناشت متساوخیم هتحص ن

 دوخ «ناهدلاک د ءاوخلد رتخد هک دن

 یسب قشع)تسا«یسب» ی

 ناتز نایعرد ینج مه

 زورک اد رو زا دم

 هارد ۳ ( و(داک سس

 .ا نوجاما مداتسرف هدربیور

 برگ تو 9 ار ی ی ین یو ۱ 3 تر " ا ک حر

 ۱ تروصب اد یرمام رتخد مدرک

 ۳ مو تستاوتیمهک مدوب هدا

 یا ۹ 3 ۳ ۳ 0

 5 3 «ددوقا رک توج»نم یاپیگ وهناخب !دملیغ

 ساخ یزاب دتمع ون كیدتب هلتق زرابم نیرخ] ما .دنکدب
 6 بم نیرح) نیا دنک دتپ

 را تای .متک یمنیسحت تسا تكيرد یدازآ ظنحا درد هک یجاپ۲

 یرتخدرییدوخ رظن دوم نز ردار

 داعرپق

 ناتسوپ دیقسو ناتسوپ خرس ابنامز

 نيا و ۳ بهجت مادآ یماکنع طقنز نیااما .دیکنجیم

 !درتا یب ۱ وادرت و همت درمنیا بلقپ

 ۳ 7۵9 نوح رب زک یب نایاب هکدوشیم هتف ریذپ

 هرابیم هلحد هییتیپ ددصها ۰ نایاب نیابو دیدم اروا تعون رس
 یاب نی ابو دریقی .تشون رس
 1 بلال گنج) ین ادرک رک ای .دشاب هتشادن _یضارتعا

 سپومتف رک هدپمپ|ر  باتک لصاب نمملیق نیا هیهتدد
 "تم دجاود یک هک دوب ملیفنی) نایاپذا هرخدلاب یلومتتامراداقو

 ملیف کدرب یاه ویدوتسا نم هک ینایاب دد معشیخار راک 5
 .تسک ۰ تاعرهقمدوب هدایت ملیق یارم سابتق(«دل ر زید راک »

 یا ددددایپ زوتح -هیپت هکنآ[ لاح و ورپسیم ناج رثا یا همانشیامن زا

 ۶ <هیلا لکنج» یدادربیلیت نیا هک دنداد دوتسوملیق ناک دننک ((رتدواد ووفیلک ))

 بلد (نهوک یراه) هکووب رخآ رد نامرهقو دوششوع نایاب ((زن و))لاویف رد
 جارخا ارم اینک ما ندنام هدنز نم نامکب ,دنامبهدنز زی ت 2

 ۰ ایت هب شوسجم ندش هتف ریقپ ودیم نیا موسهزیاج ۹9 1

 جات هک هو دوم نکسم ریع دروآ تسد هب ار

 ۰ وآتیوخ یوتممو یدام تفرشیب



 دد اما دنکیم راغتفا

 تحا دوپچ «؟نب

 نی رخآ ذا یهو رک هک | ریذتیناصع

 زا شی وخ نطاب

 داد يدوهب تفل احمد ناک دن امزاب

 شرطاخ شب وشت و تمحا زم بایسا

 دن رو ایم مها راد

 کرک ار با

 یعاتاوت و تردقزا همهنپا اب

 دو یرادربلیق مظعم یاهوپدوتسا
 اربذدشلفاع دیاد ژورما دوویلاه

 مادضتسا یشافاوت اهوبدونسا نیاهک

 اد یدوهشمو كرزب یاه هشیپ رته

 لقتسم هدنشک هبهت كس هکدن داد
 «تسن ناشماهختساهب دان زک ره

 زیب ملیت دو ناشی رنه نیا هوجد

 تسا فاز گ هوس بک یا رب یتیض

 دقدزرب یاهملف نیازا رظنفرص

 یدادمنادصورس ریو هدنی رف و قرع

 یاهملیتواراهت۲ ناوتبم هک ملبق
 دوخ تسذ هب دهن مان < یهاقتا
 ,گاتتشح و یاهلیف . دهریم همادآ
 ساذا یلع یاه هنانا و یسنج

 ملیت یرگید عونب دمب . تسالیق
 و ميدوخيمرب مون ودنپا هیشاحدد

 قوفرص اب هکت سا یلاهملیق نآ

 هیهت کعنا حرخاب یلو داصتساد
 ماتب اتبست مه یناکشیی رته و مدخ
 ناتووجو هک دن راوتکر خ اهنآدد"
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 هدوب مشی تبقق وم یا رسب ی

 یا لکج» یارجامرس
 نی هک قاهضارمناپ ابرود . میدرش رب روت 3

 تقرکد دایسفک ی لاک هیین ریدم و نم
 یلو مد ؟ تیاکش ءهاگ دادم وازانم

 نمو تعابهعارا دیعمیتدم یوعد

 مهتام اب ملق هیپنا مین ولاکی
 یک «تبلا تسمنیا لالخ هد

 مدرگ هیت وی واتس دنچ بدو راک

 متورق زاشین یاه یناکب هک
 -یلآ د اب ملفب هیهن رد مهدج رو

 ملبق هک ت وج نایرگ رک «رییام

 هام دیح هتیمزرو !وشرتناموک

 مد رکی راک مدوب هدیدتسپ وایس

 دوم < ناراوستشک اب > ملین نیا
 تره ودو تشاونرتسومژوس هک

 درب یم وخ ملیت

 یصاتشاوو یتشاچاب هک ن اتساد

 دود یدرم درگ دوب هتخبع۲ زیت

 یرهترتالک تن واسم لنت هک وزیم
 دو اویموت دوب دارت و تشاد ار

 < وکی کم زا ,لیوط «؛ وب لوط

 «ک یه اضت ز

 تسا راد هحیع !» یشتفآ رم یو

 هک یک ب۲ عدد رک زا یعرق

 .تسا ر تب و رح رب وآ آی ناسا یک

 وو هیت میت رخ+و# .نچ
 ههتن رگ اب رمازا جواخروو ملغ

 هفطو ریاومدیع ٌطقن رک نیا دد

 ون مدصق وه مت نادر کرک

 نیا .تسا لوپ یرادقع تسیوآ

 مهويلف هدیا .ژوسیغنستحدک

 او جراح یاهدوتک رد تد رک دک

 نلروع .نونکا .مدادیم .تسود

 مته هاقتس» هییت مرکر س برق
 ین زا رس ته اط وب سناتساد

 نا رم دو گن «تاخ اسب هک .تسا

 رک زا دما دحاو هی تو

 رب 6 وتیم يعاهبب نتخادص#ا
 دات رحقتس و هتعیر ورق نلرب

 ءتسش

 .تسسآ "تن 0
۳ 

 دنا" ی ی س و.دضتوخ ییسن رگیدع
 الو نا واننج یتتس, یون دا توت

 و لاح مع زد
 ف

 یاس لا 7 لاصسم

 رو صبا بت .دریح نیک تس

 ین وات یابی هب .قح.نم

 نموسهتاسصناد 6 ین .تسا
 نسزع ی دح هک ساک و تصق

 .بیوحنح دز اح نتتیوح دیک
 هیت رج را رب کیو .درس ناو
 درگز کد نا ترفاروح وب دونخ
 نکنم وسا یار تشک نیتسیز

 تربت ی زا, ۲+ کمد
 راس ک طی یا ربیع اد میخ نیا
 تاب رک < زستق سلاو+ یسذکس+
 اتو .منکی



 دن اهتسح تک رش رش برع و ویو ار و ۰ ناگشرب رده زا یاهدع نادد هک

 یاسهزاسملیف ؛رغاوا نیارد

 هکن-:ا یارب ناوج هفلتخم كلام

 لی. دصرد دص:ناهنلیا تیقفوم

 یزگید روعک ات .دشات هبخ

 هیهتب تسد اک رتشم

 یود بیت رت نیدب هک یملیف
 هجوتد روم تبحدنج زا دی ایه هدرب

 نیرتممم »..دریگیمدارق لابقتساو 2 ۳0

 ه وگنیا دو عوطوم
 یتح شناک دن زاس هکتسا یپجوت و

 ت جوک یود

 دن | هتشا رد ل وذبم

 ادعتم روشک ود ینفو هلوسم ۰

 نیا دشن زیم مانف هیهتب تسد ار کت

 كرتشم رای هک دن رادیمن دو درظن زا

 كي زا دیاب لقاال تکلممود توپ

 و رتتیمها اب یلیخ یلومعم تا

 دوش هیهت رتلاج
 هک ی رکاشامت هتشذگ نباژا

 ناثیمط ادب اتش یم یهلبف ننچ یاش اهتب

 ددوم ملیف دوخ و هژودرکا دداد

 - رنهدنچ املسم دریگن زارق شدنسپ
 اد شاهقالع ددوم و بوبحم هشیب

 .دیددهاوخ ملیف كرد نافتاب
 لاس دنچ یط هک تسین كد

 مه كدزب نانادرک راک یتح « ریخ)
 یراکه و كک اب ارروخ یاهءایف

 رگید یجداسخ یویدوتسا كي
 , دنا هتخاس

 «یناووب هارداپچ »رک وک حدوج

 دودی و كنبک .درک هبجنناتسک اپ ردار

 وا راک اب «حلص و كنج و ننخاس یارب

 تكب رخ یئابلاتب هدننک هیت یتنوپ
 - ده

 بلاج ملیف ناکولآ وشرج
 تخاسنیاژرداد «اران ویاس» دوخ

 ۰ درک هدافتسا ینپاژ ناک راتسزاو

 «هنهرب یاژاس»امیلاکی رمآ ؛یک زاتب
 بوئدمآ و رندداگاوا تک رشاب اد
 -دندومن هیهت ایلاتبا رد یراسات

 دوخدیدج رث جی ردل [ ترپ اد «زیند

 یدادرملین ناملآ رد اد «افتع»

 .دنکیم
 رد تشگ بجوم غوضو» نیمه

 -راک «كارو رس ,یچ» ۰ هتشذگ لاس
 شیرخ هژات ملیف فور نادرک

۲ #6 

 كيکاب اک رج

 هل یارزوا یاب

 لدا زارط ناک

 < یتل راک |

 یافیا یارب

 ه درجو زا

 »نوچ یودنارف
 «دناکسا

 مانب برع دوشم هشبب
 «ناتندوبادو نتلومد

 راه كيو
 دون هدافتعا مابلاکش بحد

 نبا هیج"یارب كا رو رسرا رصا رتشیپ

 كلاسو هنارف
 دوب .تهج نیادب یبرع هترشء.» هک

 بوسحم یق رشدص رد | گر میش

 هکاجنآأان تس وضیم واو .دش رم

 رث | كي شملیف دنک یمع تسارودقم

 (یونارف) هت دشاب (یق ,غ)

 نامد یود زا ؛ ملیث نانساد

 یو رف رپ هدمآ ردوی راتسب و س

 موسومیحیلم و هرهچابب زرتخ د . تسا
 و یل وین اپسا رد, زا هک (اتیشنک ) هب

 نبدل او تیل وفطردتسا برءدءام زا

 دهدیم تسد زا ۱۸ شی وخ

 بح اضاک یل وین 1-۱ در۰ ثخ

 شیوخد زنی ادواتسا یا هناخ هو

0 
 كارو رس« دزاسب یب < ت

 ولصا هکدنکبم

 هکن نا
 شخوآ یتح . دنک
 منپ همهزا اد كرتخد بل

 ورذگیء اهتدم

 یلابیزولامک دحرسب فرتخد

 یک دن زودل وت یگن وکچ زا یل ودسربم

 دوخ هتشدک

 «دراد

 نا ییت
 وا یمعتاو ردپ یچهدجآ هک د دادن 7

 تسا
 هک نام: + یمن

 تساشک | رادتقا اب خویعزا یکی
 ؛ دراد عالطا كرتخد

 دنکی« یمسو ددرکیم یو

 رما تقیقحو نابرج زا ار اتب

 دی وکیم واب نامشع خیش دزاس رضحت-م

 گرد رش دیاب

 دکبو و

 یراجشیاهگ درد بارءا نوخ هک
 .ددرگ رب بارعا نایب دیابو تسا

 ذارت ادا یارباج جم هءلاو

 1تسیآ شیر سه رج

 یل وین ایسا رضا ی هک تلارتخ د
 زاهوالم و دراد ت-ود «امبءص ار

 تسا دازیب ارسمرح رد یکدنز

 هو وع مو هم مو و مو مب

 ار خش دو سا هدزا دا
 ٍ دوش 9 رد کمد خیش
 ۳ نر |رواردپ هکددشکیم

 را بیا را نزد

 8# بد 7 ابا
 و

 گیم 1 رفب

 دی ایم یو

 ۱ رسا

 ء درج

 رم ابوا جاودزا اریذ دوشیم

 زا تساكرزب یئاطخ هاکیب

 را |رواو دشوبیم مشچ انیشذک
 ادا رعاک تساجذب |یا و . دنکیم
 رر نااغ خب اخ میش دنها وخیم و دننیم
 .دنلاسرب تکالمب

 ناتسادنای اب اب ناجءه رب یاه هنبم
 ادیسنااسددملیف شیامن ماکنه ار
 هک میل تم طقف هدید دیهاوخ

 ۱ حب رفت ظاحل زا اهن هن

 یا تاکا یاداد هکلب دشادیم

 0 ه لباق یداقتت

 یادیسددیددزب هک (خیش هقوش»ء)
 ابدمآدهاوخ رد شام ض رءءب یامه

 مپ قم رعدات آب نادن-ةالع لاب
 و



 یارب «ندل وه مایلی ود .دراد تقیقحیل و ؛ تسا یندرکن دواب ۰ --ِثك ی و و و و و و خو حد اد او + [۳۹ح۲جحج»س_سطسچخچ)بب»
 ... دنا هتخاد رپ دوتک [ كيب نونک ات هک ی ل وپ رادقم نیرتگ دزب وروآتسدب رالدرازه۷۵۰«یاوکد ودزا ارفرب یلپددد شایداب

13۳ 7 7۳5۳۳[ 

 ندلوه مایلی و

۳ 

 ضوعیلکب ادلیبامنکیم رکف»
 یاهزات رتک اراک رد دونکاوا

 البق هک یرتکاراک - هدرک ۳
 یزاب دیلک» شزرا اب رثا 9 ارریخا لاسدنچ تیق ورعمو ترهش زا یکیوازورما؛ میوکی هت ام مات تعاسود یارب .تخور ««یاوکد وددرو تیقفوءژادع لب هک یتاه زود زا یکی دد یمداگیس ظ.اق دودرد نانبایمپ جسم دیشاب هدزسدح ناتدوخ ادوا ددرتهب اب اکمرهروو ۰ نام) دوم ی « مرگ داب ۳ ۳سسب-پ۰پ۰پب۰ب دهاوخاریرفشیاجلیب دید پ : ی جو و 0 ! یرالد نویلیم كي درم

 -كيب و «انیرباس»لثء یتاهملیف 2 تیر تروم ما ان 9 «تنارک ی راک .«ودن ربنو) رام  رته اتدوب یهوکش اب نش و رو دهاوتیم شاد رتذی وا ناورگرا. دعآ ویدوتساب « دوب . ذا رتدوهشم یلی -تسامنیس ی ناوارن بورشم اج]و دنا, .نرارفو تم شنا وضع )تتکدل ..دفج 1 یاهو 45 0 ونکی وهتسوپپ 5 ۳ تک 7 نی رتف نر تابش او :بو شه تخا ونکی و هب
 هدوب <یناهد رتخر» نوک ات شا هقالع «یتسه ههام دینک کش ناتووخ درومملیف یلو « دنک تکر ش < موز)ورمر هچب ك. لکش تسد.«ینکی هکی سک ره ای-(ا رتانیس رد د ایق رش نا |هکامد وضب ناکش ها وخ مر اکجتدوصن ًح كن ا رث ز رش نات لگن | هک هد وض
 تا  مدیقهود رک د ناناد رک اکو اتوا . دی «یلالطرپوزا رو تا یو

 . دنیساو شیاهدق همه دهدی«مادادوخیاه یلایخ و یعیبط ری عوضوم تساداد شووخ درکنیم یمس هکبیلاح درادلیم ,یخرب فالخ رب و تیلاعف رای 1یژرتااب زونه یلو هدخ .دراد یدتم شووخ ندلوه رد ندلوه مایلیو مراد هکلم یتح هداسو دیفس سابل هشیمهوا .تسا میخ یلکت تخدو مادم یاهراکرتا . دنکینن هدافتسا هسددم «دتمدزا -منیبب مهاوغید اد سکه 7 مدخن داوس یصخش كالیدالکددو ریدنچره , ربخالاس دنچ یط و تساشدوخیزاب «وایژاب متسهیتلاحدد نم یهو . داتسیانم «هتف رن قالطز« یاب نودک ۱ ۰ تسا . درادن تسا رانکت شاد یدیفس تا وا رک هک یدق د وویل اهرد ریذعآ یم درق كي لیب لا سکس ادبا وا هک دنتشاد . هورک اب ملیف ؛۳ زا شیب دد نونک دن درمو < تسایقاب نت رب یهو
 كياب ورکا لکشم تایلبع هدیمهف درس بآ هساک كي لایندب دیما انوا كي «ندلوه لیی» توثکا لایکدعب دلاحدا مقاولایق ناوتف هک تسن یاهدیچیپو جنرثب  دنادناب زیاد اهفرح نبا دداد هگن
 ندلوه(مایلیوففخم)لیب « تسینمه زا ءایس ءوهقناکتسا کی ۰. تعسکیم
 ار شاد-دنکیم یژاب ابری و هداس و دمی: هقیقد 25: دن دو ]تر

 ی رک دورب هکلمرادیدب درک لوبق دهاوخ یم هچ دنادیم و دمیفیم . ندلوه مایلیو نوچدرک رییشتیلکب
 رول نا جم مپ مزب یهو دان وا« تان ی

 تیام جدا 9 ۳ یر .ددا رب تفک
 یلو.تسا نی زهیج و ودن|رب نولدام امتاو نم یارب یلو « دوب ءزاسآ

 رو «دهدیمن باتو جیپ شدوغب وا تسار دم هلاسح هک تسا ت
 لکشم یلیخو ۰ دوشیمن مهرب و مه
 «ددوآ تسدب > اداهنیا تسا

 رشبو « میهفو شوهاب وا
 یتایفیک و تافص - تسا تسود

 و هدنشک,انیس یاینهدوژورما هک نیشتآ و دنن یفلخ دا تن
 .دن [موُئدم 1 در

 رو هکتسا ینادرم نی رتیبزا یکی ههاوخ ناطیش نرچمه دراد د نا لیب >:تفک نمب «ندول ایفوس> نآب هک یزیچ یارب وا # ۰
 ,ماهدید مرسع »ی

 نیرتک ریز زا یکیوا هک#
 و .تسدو ویا اهداک رب

 یلو-تساهددوآ تب
 شا یک دن زودوخ لو
 .دودب

 تسا هدیسر
 و تسیرانس «نءدوف لداک>

7 

 ٌءراب رواهزیچ یلیخ نم بشن
 :مدیمهف تدل

 -یمتیزاب هنحسردوا اب ام
 ۶ تشادءارمهب یدایز براجت میارب 0 وااب یزاب .دینکیم یکدنز دینک
 < .درکم هاوخت شومارف زک ره هک

 «كبوناتسا اداب اداب» دیاخ

 فتا و لیب دا رساب رگیدیسک رهزا رتهب
 هک یتقواب هلاحو او :اب وک یم « دشاب

 یالطرسب رکیدکیاب ۱۹۳۹ لاسدد
 2 مجتسآ هدرکرف یلیخ «میتخاس اد

 , هدشرهامو لماک روتک آ كیوا

 .ماهددوخ بو رشمداب
 تسدب رالدنویلیم كي ن و

 دم اح «دیاشمن دین هدوب 2
 «یاوکدود زا

» 
 . تدلاحو تایحورآ



 ۱3 رم یخ ام رزریرلیف دنا زملهف الف : هلحم
 سن اورب + همجرت 0

 مادیاج رتیب 2هتش ون

۱ ۳ ۰ 
۱ 

 پس س رسات 1

 ۱۳۳ و تو یو یورو یو نو نو نو و جو و

 ۳ < رت ووب .س

 ریل آ > دو 5و / 5 ۱ ۸
 ۰ و

 تبس و ز 4
 ی

۰ 

7 1 
۵ 

 م ۳۹ ۳ ِ 1 

1 
 دمتسا و شوهزا یئاه

۳ 

۱ 

 سس ِ ِ 7 ف ط * می و

1 

 کا و دنلایم 7 ۲ ته شرت خو و

 رد <ر ۶
۳ 

 6 زا < سب یل « ,
 را نخ

7 
۳ 

 زا و

 و مار یلاشیس میس و دن و نولف ریاعو وم كمکاب ملق
۳ 

 رد . ووب

27 ِ 

1 ۳ 
 یصش نیا و ۳

 7 و وان ْ سس و

۱ 4 

۱ ۱ 
 ۱ نم هب مه هلکابا هزب ریم

: 
4 ِ 

 ووط لر

 نراس تسدمه,+ آیودره سیلب و هوشیم و رب ور و ب
 رفاوخود . هاب رام "] رو «

0 ۳7 : 
 زا یواعولوک و توصذشرد سب-و دو رپمو رف یه یباّوغب 4

 هات مه یورب و ِ ک 1
۰ 

 5 ۱ 1 طب 2 ۹ برو 5

 گیت
 لب د هچ رک تسا لءاش !دیشوخ ن و .منیام زیکیم 7 و 1

( 
 و لخادت + اههلس

 ربیتسد رد یو دوس سد و تق رس یارجام ندینشاب یواعو ۳ ی
 ۰ مد هند هتس

: 

 ن ردئب اتهدعب یلو د دو یاب زا و دوشیم نوک رک س
 68۵۲۵:)۱م ) اههنعص حراج

 هاج ودصیس , دن زاس مصجم یلاح اد ینا 1
 1 ژ بل اج ژایبس یفصوب ادیناسنا یاهسوباک

1 ۷ 
 لاع یط دو : دیورگ مایفنبا هیهت فرص تفو ذووهنو هنب زهرالو

 هش هدات ای افب هلسا 1 ء
 ۶ راژابب هلصافب هلماف راب تذه «ددان تس یاب ورد

۲ ۳ 
 دین ادرگ رب شن ابحاصب دوسردزد را زهیسو

 هیزاداذ»د تشذدک مم و اغآ زا هک هءابل ۳۳
  ی نرق ژاغا زا هک یئاهلاسنیتضت رد

 و زبءآ تیفف وم یا ردعتم یاههخاش نایم رد

 

 اسلیف اهلاسنیا یطرو و ووب هتفای
 دندوب ژاسمایف یاهروشک همهنآ

 وتشح و یاههعق و نان رع « ریطاسا هب ۱

 یرما دیابن یزاسلیفذا هتشرنیارو

 یماقم دوخ یارب ژاسم امر
 ثالوجیارب میسو ینادیم

 ِء

 ناداتسا ونآ ربهر ناملآ دوشک ناز و

 یمرد «یزتن اف شراهمالپ

 مينامل خیرات یطرد هک یقطت
 نانآیرت رب دن !هدادناشن یهایس
 ۱ دک مولم ق

 للملاسب هكنج نایابدد

 ود طقف نام[ روشک یارب لرا

 هد امیقابیرا-لیف هدمع ینابیک
 «اندا» و 4 پوکسویپ > : دوب

 ( ادینامل یاهملیف شورف داژای و
 «كسبددون > یک دامن ادتک رشریت
 هد ودرد .تشاد راهتخ | تحت نانچمه

 ملیف تفه۱۹۱ ۸ دا لبق ریطخ ی

 ۰ ی ز هنیمز رد یناملآ كرزب
 دیاشو) امنیسریسم هکدمآ دوچوب
 دوم سخشما رناءا ۲ روشک (خپرات
 «اه تیصخش ددعت»

 هناک تفهراث 7 نپ ازا ملیف نیتسعن
 (67)1 هدط,0) «یرگید» ا»
 ین ادرگ داکب ۱۸۱۲ لاسب هک دوب
 دوب هدش هیهت < كادسک ام»

 عونذا یلاتساد یاداد«یرگبد»
 و لیکچرنکد > دوشم یارجام

 رب نانسادنیاد دوب < دیار و
 یرتکداد لیک و كیدوجو دوجم

 نیل رپلها < یرلاهرتکد و ساب 3
۱ ۷ 

 هظحالماپ

 دو اعنیس هب <ملوک» شذاتمم رئادو «رنگ ولید اد ( 110007 ) «یعونصم مدآ» نیا
 + دپ اپ يم ناچ مسلط هاب رجسب هک درب یلافس یهسجمهاپ نانساد نیا

 رث د شلاوحا 
 د واشب دام مش وخ و دیک جادودزا ءدبای یدویپب

 هراشا یثعمنیدب دیها وخ یم هک دون یم نانچ <ردهدرب و ملیف نبا

 ۱ كب هکدنک
۳ 

 ۱ ذا «ددرک یفامرو یناود
 رو یراج بت رمو حبحص تیب رتاب و رفنبمه

 طسوتم درا نولالتخا داتف رک تل ووسب تسا نکسم ٍ,

 دن ز یراگنالغب تسدو ؛دوشد رط ع

 ۲ ژاژاب یلو

 ررار دوغ ماقمو دیای دویهب دناوتیم تسا هدمآ رب طسوتم هقبط

 دبای زاب مامتجا

 زدیفطاد ملپف «یرکبد»ناتساد نب.4 زا هک تسا ۲ ذثب مزال :

 ترب ور طسوت < زتدوک زتب رف > تک رشاب «سرلا
 دز مساب ۱ ۰

 دب د رک هیهن < نیو

 دوغ (رثک ولب) نآ هدننک هیهت هک (۱۹۱ ۵2)۳لا رب لصحم»

 پاپ رد یرثء روت متنامل یامئیس رو «یرتنافو 4 تشاداد لوا شفق

0 

 ص



 و دن هک 0 ه رسا شا + و (نوسم ۸ ۳ سو
 »ِثد 4 7 فو مع لو ربا( هات و

 ى ۳ , ,

 و را ی ۳۷ حرز
 ن , اف یا ( ۲

 ۲ ۸ نیر ۳ "
 تی بآ ماین و 1 ِ 1

 کیو 71 ۰ ۹ ب 4
 هو م , رته و هدنلک هیب ۳ ولو ۳

 (۶ الا و) , ۱0 ۲ یاه ۷ ۱ ۳ ۳ وع شب و
 وب نطبحم د ننطسر نو زا

 ه هب وک ,یم نخ را ۶ # و وا را ۷ ۳ ۳
  ۰ رم < ما وگو مساپ لاف ی هیچ
 هققب یم نناچ شا هلیسرب .یمسلط هحو

 ۳ ةگوم ی رجام نب) ن ۳ .  ۳
 ید اسکار و و ریب اب : یو وپن لک و رخ هقبتف و .مو رک ۶ یل وراجز وفن رپ ز !دنامل آی اهن ۷ و ثسوب نه 4 ما وک رک هک تساج 4 ون هب و ۰ هط ره شزپگنا ساره تاقلعشمو اهثیسهش یگداگ و و اب رخ رخ و رف هقینع یمن و ۲ هو لواط

 زا تماطا :*مسوم سا « رقن_واین هنوس رب < ما وگ > نلص هک ی درک ] ۴ زا د وا « كلام ,
 نرم موم نهم مرا دینچلکشاز شحود هک و وب موم رب واصل هنبآ شا یل و؛»یهرپچ
 هنن ایم و رف *قتع ین شم هم )و ز انرواصت فالخ رب یل د دوب اشرس یهلب و هنفپ رف <سپ یآ هع» لام دنکنیمیل مع
 و مسجد عرف رو رگ مس زا .وورگموا هتخابلو تضسو لا طبشورپن< رتگ وویاهاپ ود ؛یوسنارف لوءدن زوشوخ رسكورمنآ
 نیگشخو هتفغآ رب رمایبا زارپ ملوگ وزب رگبم یو )او هنگ بم سناهو شزال ۲ تسیدانس اب اصاش هوخ رب ویدانس شراگد یارپ 3 4 ۱ 2۳ 1 هتشح و پل رک » ندعز رخ م سا هات ۸ رس ۸ رگ را رک راسناو ناو رک رک «یدنالنساددوخ یا*مابا هیهت ۳# ۳ مدیا 7 ۳ ۳۹ و رفهلپ تاساسحا» مورماپ نفع شآ هکلپ تسث ضحم یزف یارسب .تشادن یاهب رجل املیس نتدو دوخ هکاجنآآ زا درمنیا .دوب

 اد زوچ هضاگ ه رشیم فرصمو هلانافح و یدرج ومپ لب وو رگیم یداتص دو ساسحا تئاصا سکس و رب و كوشم یدرمهک «سرو) ۱
 .دن اميسا یفا دو صایتلا و ذضشاتسواندیهناسلاو «نادن وه» وب نلاداگ هاو یم رب زا هر دنلسم هوبان و با رخ وو رخ ووخ رسد ۱ هل ۳ اب .مربان و نا سو راب ۲ زا ادا رب لصحء» دوغ كد رب رثانافساد راک ولی, تشاد _.

 ۵ زگ هپول یرجادنبا زاب رنک و لپوا مدچمهک یقاماب هخسار» هوب دا رف نباژا یرچام یءهدرش
 ار ,ناتسار اب یداد رارق تسا یک و اقمو رهقن یوچشناد هک «نب هدلاب» 3

 هباس داذگا ریو هب هنپلآ هد ادووخ رب وصت هک د نکنیم اضعا رحاسكپ
 ناپ اپ یم تو رل هدب واچ ین ا وج( 4 یلدب , اتساو هب موس وع) رحاس شو« دوو ۱1

 یالحرسب دادرارف .وراذکب وا راهنخارو ادارپز ینک هكب نشهد

 راوروخ رب تاهح یاهتسل همهزالصحم نا وجود هوشبم «شاذگارچ
 رب وسآ نوشاو رجساپ تیبخ رحاس تهننیا لالخ دداما و,

 نمد وشماند هب ادعبع نباو دناشگتیم و رپ هب هنبآ)ا اد لصعم
 : ورادهماو«نپ دهلاپ» ینپدوخ مسجنم هوچواب

 «تسکشمهدو لافس یشس زجی زپچ وا زا و دففا يم ,رپ زب

 دن اهن رپ رصاعم نو رق هب اد نآ هواو یرفشپپ دعپ
 هم دشیم ماخ و )افآ یطسو نو رف ناهرد یرچاع هکلپ وب
 نیادد .دوب شام اس لعاع نب را پلاج مایف نبا یابد یا مبهم
 پت را .هنا رهام و بلاچ واپسب هآ شاد دوج هیسناکسما وک زا هضسن

 یه و رگ + +تسچ» ی اس + هوا یاد» سااکسنپارو , هوب هدهش هراد
 ادا نپاذا یکی هدنک یسواضحا وواچ و رجساپ ۱دنوطاسوخد حادرازا
 و رادیما ۸ لر وپسپ اهر وا رپما رصآ پب رفت هباد

 . لصانسم یفعا دان و رژ همهنپا داشل زا هرغالاپ تغب دب لیمعم
 1 و رپکپمزا رف ها ولگ فدههک تسوا دوخنبا اما :دنکتومكولد_هچا , اسبتسا هفوب شباذع ثعاب هدهنپا هک هوخ رب وصت_یوس و د

 ۷ هدوب ید شک ر-سفن یزیچ ربوصت هک اربذ دبآ مدد یاپذاو
 یءزانچ رسرب رحاس + نب رخآ هنعصر» ,تءاهتشاوكلنج رس یواب هک
 ماورا رتدل#ک یاههکناب ا دوانوهب «:۵4آهدچ وورشرمشاح هر یلاب را

 , هسپاش .هبدرگ هپوث یلاهثوافناب رب رگیو اب هدملیا نیا دن شو
 یگناک هد اب نآ ,یگنعوپپ ناتساد نبا هب اوچاابلآ رفاو قلم

 .هرکتپمساسحا شب رخ هرج دو نادود نآ دوتلمنپا هک دو ی

۳ 

 :دوب
 هلپ رنه» دشهپهت نانساد نرمهذا ۱۹۲۹ لا هکیا هد رد
 و یشحر یابد نیا هوب رارمدوعار یلادررک راک هد

 یاه«پپک رنو ددو هلیئامارد ماپسب یثیبادجر
 ررن كلپنگن رد ,ووخ شان شوخ یداورا رف ( (ژوب

 یدمحم , ثت راس . یرکبت لا رتهاپ
 7 نیما ؛نادرگ #ِ



 همت هج

 7 بل زاجو .تس ۷ لاس
 بملهلب

 7 6 طب ح ۱ فشی «فیما تیپ« 5 ۳ دز یوجشناد كي۰« نو رصاک
 )رتبب نب درک ی زا 5 هد هناخردتسالس ض رمب التیمهک بل

 ؟بم شیر
 ۳ اب هث هتخاش نژ كر ماداع ۴

۱ : 

 سیرش د ی 7 پلی و.دنکن جا ودژا «دن رتوسد : دی اومهم سه راس مش ددنت حاو   رک
 رزو) زن اج لسینت

 ۳ ل روج- (نب
 ۲/انیملپلب و لد دود )دوو ونب رث

 اشرامرتک دلددد)لدوم

 یاجادرف-( تب داهلدرد )زا واه
 مووج -(اناه لد یچاژ لز یافیاابو دومن یزاب

 لر دد) لو ک حدوج -ا
 دی امنیم تروگم

 4 سوز (دنل رت وس ِ

 دننکسم اقبا(ناج تو ره ( وخدنت بلقر 1 2 ) ندرماک ؛ ناوجهربخ رتک ركب

 ۰ هک ءز م ب هی رکادیوکیمواب و دنکیم تاقال

 ۱ : تشوک تسوت 2ملیف ردیزاب زا سپ هاگن مژا دمب لاش 1 ۳ ره
 لاخدام رتث د زا یکی < نوخد 4 2

 ۳ مس اتیقی دو رب اب زدب 1
 ت

 ۹ هرات ل ۳ ۲ شی انیقب دو ربایردب دهاوخب

 ناتسلکن |یامنوس ردات و د ودعمر #: «توحو نورماک زاراچ « اتیهلهلب و 4

 یاتیس دد ارنا یدوزب و
 دید دیهاوخ یدعس

 دعرلثم یئاه تفرشیپ زل راچ,و ریذپیم
 ی

 نمود تو راب دوشیم یرهام رتترو

 دوب دهآ وخت هدن ز هتفه هس

۱ ۳ 5 
 زر یوزر ٩۱  تتجرد <

 شرتخد هدو ریع

 شتس و : بلق میص زا هک یسک نو رماک

 -ورادیم ماک هبوا.دبایب

 ف هچره دیابو تسا هلماح هک دیوک
ِ 

 ؟یدکب اب رتدوز

 4, ژاب ماگنهو «دهدیم نان ۱0
 داد 2 ی دننک حاووز

 شرتخد و یلتامسالک ادرس وکهالک
 یلو دوشیم كانضف لوا نو رماک

 ۱ تاوو ۱ 2
 وا تاةالمب دنها وخبم « نی رتاک > و شمع دنکیم تقفاوم دعب یکدنا

 اب هناخب نامرپق رل دننانن 7 ۹-ِ
 9 رب ی ر دم: ددوایمرد یایدا اروا بضع

 7 نس هناس بوس دور
  یعسپ ٩ هوصب را -ددر دوردسب تو راک اه نتفد زا

 ۰. و د ربیم دی وکیم تأیح

 شاهچب دلوت ماکنه تیداه
 دهد یارک ۲

 شیشا » یارب «انبسلملب دو لاشدام رتک دو:د ریمیم
 هجوت هک تسا یدیارب زمیج هتشو
 ۳ ۳ ی
 ورک ود لوتان[ تكرزب هدننک هءپن

 ور ومناتسا دا یا هصالخ نی |
 جاوولا تای

 دقتعماریز دن ملوىق یدن زرفیار

 پ -زلراچ غو زا یاهفرج هک تسا

 لونان] -تخاسبلجدوخباد دلاون . وراد دوجو شاهچب دد نورماک

 بآ زا یشحو«شرد, لثم انسلپلیو

 ناج شرسو اناهسیم .دیایعدد

 آ یود ناونعب لاشدام رتک دهناخ ددرلاح

 نادرک راک دوظنم نیا یارب ناجچو .دنتسهراک لونشم راکتدخ

 یارب اد < زنیمیک ینوتنآ» یمان
 رساس و درک باعختتا ینادرک راک

 مدب اد یئف نانکداک

 هاب زد

 نادرک راک ناتسیسآ دوک رجاد
 - یفارگوتوف نادرگ راک رلهوتا
 ین رت یج -یرنهناد رک راک فیرشلپ

 زسمایب و زلراچ - دوتت وم توصا

 ساسحشقن ود لوتانآ ,زاکنهآ
 رونک ۲« دات دداچید وهب ار ملیف

 میمصت و تشون نآ یا ربیئ ویدانس

 تف رپ زا |د«نوخو تشوک > ملیل

 دزابن

 بیل رس

1  
 2 دری رب بر رب رب رو تب رب ار اچ



 7 دناوخیم رایکی نامر لثمو دریگیم
 دنک ی م هزعقو رقو هان و هآ و دنا زرل ی یردق !رشدوخ :نی رودیولج
 ٩ د ریگ ی م مه یلوب دربمفیرثآ و
 . درکمالعا «! یرنه» بکم نیاداورییو لوردن !لار رفتک و تفکتساوحیم هک اردچره «یک ی ند» بیئرق ید ۰.

 یاههتبس ییرخآ یتقو وا ۰ تساهدش نادنچ ود یک ی تحا ران «دنهدیشک لو ردناتار یوسب مها راه ی دمک یمح هک رخا وا یا رد دنب وگیم
 « ! مرادن یراک اهتیل ورد کار هب یم هک دنادب ملاهاوحا وهو نا دام الع همه تسا وخیم ملد : تفکر اراب ریه درک یم یژاب ایپحاکر د رنک ر ویدروک اب ار « لنلک و

 اهییدسک ه؛ تشون یا همان زوررد وا ران ربخ زا یکی ؛دهب زور یل و
 ار یکی لد سکع مه شریز و « ۱ دناهدینک لو ردنادلار یوسب مه !

 ۱ دن ووب هد رک

 هتکنا هتکن ۹
 نیلب رم - «كچوک نان زد ملیف هزا عن رد دوشم هتفگ 8
 یزاب ادیچیرب ولولاتسیح دو ندول ایفوس , هلیلسنام نیج

 + درک دشب

 زاا رد وح

 یاههشیرو ملیفر» ناکر بخزا یهو رک هدیفمبانپ زا ونسدوا 8 ۲
 .دهدیم ها را ارد وغ :نا رود یژاب

 ووشیمهرهت ایلاتیارو نونکا هک «نافوط» كد
 دنلاک ب و,اکل وم وه زاکسا .وفاک مان | ولیس«نروهی

 هی یماقیا ادتسن ز دهزوم س

 ویا رح را ساص هتنک _ رتت دنپآ یم هکی اهضورقن و دنکوب یم اهنآ هک ی نابسچ وانت
 منک یعرکقف نم ۲ دوب .دننهاوخ ل ۳

 ووک ها الو < مسهفب منا هتسف نم هنک هییک اهن ی شیوخ ول دوو هعاحزاووویلز * .یورزا ههاوهبم ید 1 #ِ ۰ 7
 یاههن» :دنک ی م«ناضاندیع

 ۲۱ دچ
 ههاو یقا ل

 م دام حاورزا ایادمربا رب

 72-۲ ۲ و سس سس سس

 1۱ وتیب هراتس كي و
 هکیناک زاتس نبوت دیدچ زا یک

 ۱ هتخاهن ا روس _یرد ریل اهنلالد
 هتک راکی روماب) به راکی ل دوی
 ژ و رک اتتاسلا هک تسا | داف یی
 وگه لدبو ملیسف رو ه- هورک دو
 | تاتیس هکندا رف اب < تساهناوبو
 و . عسءدوب یژابص نی رکن یج
 نوب وقت رو ! روا یکنا من «تق ةح
 .یژاب ملیتدو دنا رت یم دیسهن + و
 ِ دنک

 تقایور ءرصات 4۹۵( دد ۱

 . وب زی رولت ,س رثک آنی رتپب هزیاچ
 ی وام واب ارمزباچ یلو دوب
 گیرم «تساتا و بووکهلذبو ادم
 . نوزامآی مو و ومزریکاددبوکهیغ -  .هلامرعم زار سا یلتم ,يزا#آ ,ییرس
 نو یخ ۳ و شومارتو ورکه کر ظ



 یبیبط جرتا

 ح

 رم رد -رتاتت هک يیاهسيب

 دن رو ام هنحص یور امرودمم یاه

 لکش «یقرش» حالطصاب یاهسیپ

 هنوگنیا یلک مرف . دداد یصاخ

 قاعناوجكي زاتست رابع اهشیامت

 ؛ندرک یژاب زا هک هشیپ

 نزكي «دنادیماد هتحص یور ندز

 مدق طقف

 لومعم ودر اداریو هقوشءهم تمسهک

 یمباختنا هفاک یاپهنوسداک تیزا

 لد هک
 د رویم

 تساد تصدو پچ تسد ریزواتودو

 یب رعصقر هنحعدنچ هناضاب -
 مهب نآ هدهاشم زا یچاشا

 هاشداب كي هاکیب هاک و

 مرق نیا لمکم تقیقح درد هک

 تسا

 تایناوتیبن زیچ چیه رگید
 .لد دناوتب هک جراخاد یچاخامتكي ل

 اد شوح یوز برطم هک یبیتزا
 -یرتسک را هتسدویرنه پورت رهب
 دنک یضار: دهدیم حیجرت

 هلتم اه سیپ هنوگتیا رد

 یاهزیچد كولاید ازبم دون

 « یا ۴ ۳۹

۳ 

 |هچن [ هب .تسا لدتیدل رگبد

 دنزو دنت یاپکتد دوش

 بت رته كن راکت ر یاهسابل

 زمرقو زبس غارچ اندنچ و ن

 ندربداکب) رودیژر هک تسا یبآ و
 روآ هدنخ اجتیا رد روسیژر هبلک

 داد

 دوک د

 "7 یاجب متادیمت نم ؛تسا دب اب هچ

 اهن [ نتشاذگ اب دنکبملابخ ( .تفک

 «رتاثتیوشلاب» هنحص لثم ار هنحص

 نی رتک دزب وکسم ۳4 ۲ اپورا یاه رتاتت

 -شوخ تاکن و ...تساهداد شیاد ۲

 اهن همهرک ذهک یرگید زمیب ابهزم

 مالک لیوطت بجوم

 تكي رکا ارش نینچ رد

 هنحص یود «یقرس» سیپ ودیآ

 لکش ۰ ینف لوصا یبسن تیاعرا

 یک دزب راک تفک دی اب ؛دهد هنا را ی و

 سا هدکمآاس ۱

 هک «شکی ورا زعزا بثکی»

 هنحص یور دیرف نسحم طدوت

 یو ۱ نیا رد هدمآ هتفاب

 تسا

 «ونیم»و «دیرق»
 5 شیامن نیازا یا هنحص رد

 ۵ اه ی ف

 و <«بشان و رازه زا بشکند یسیب هراب ردینخس و
 دب رف سحم تاراکتبا

 دوج وینأوج مهسیپ نیا دد

 یاه سپ «قرذسو قشاع» اب

 رد « دنداد یسوسحم قرف هباشم

 طیحم كب هک د

 اج ایه رد و دن

 اد یچاشامت دیاهن ششوک

 تایصوصخ زا نیا ؛دزاد

 سیب نیادد تسا یقرش تاعیامت

 لد یافیا هک مونیمو و دی رفد>

 هدپهباد یوشعم و قشاع ناوجود

 دوخ رتک اراک دناهدش قفوم «دن راد

 یبسن دوطب را و دننک كرد ار

 اد اهن ] تایصوصخ ؛دوش تواضت

 دن دوآ یچاشامت مشچ شبب

 زا رتالابو می رک و روکد

 عون دد شان نیا «دود اپنیا

 .تسا بوخ رایس و صقن یی دوخ
 ه ته زا لوا هدرپ یادتبا رد

 تفه. یصوصخم غارچ ؛كذان درب

 هنحص یود بدانت ؛ابیز كتر

 و دهدیم دا رق شیامن كي رات الماک

 مشچ زیگنالد هیاسود تلاحثیا رد
 .دروخس

 حالطصاب یاهسپ صوصخ رد ِ

 هو نیا یقت

 طفل ط یردق
 رک نیر .تسا ۳ 2

 نیا دد هک تسنیاهچوت

 ر وناب د گیس
 رفن ودیکب 2 بل

 1 را ۲ ۱ یا 9
 ۹ اصول اعم را عیب نس یود مد-# داب
 >  ارووخ شقل ابلاغ فصول !ح
 بو دناکیمیزاب

 ید

 دروکدیاب
 و لول ایدد یزاب ظاحل ذا نارگید یار

 یدوچداب و دداد دارق

 نزردنچد تسا موس ات

 و نی یه -.دهدیم دارق عاعشلا نیتار اهیذاب تا شب

 رسم شقلدد «ونیم» مناخ د
 يژاب یدام وف روطب هک یناوج
 لررودی رف نحو هدوشیم ورب ود

 ترانپ شلاوما هک یلهداذ رجات
 یزاب روخ رایسب هدشهداچیب و هتنر

 ناوتیم تددنب ودننکیم یژاب دد
 ,تفای یصئاقن اهتآ

 طسوت «كيزوم»
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  زابشک) سی زا یرگیدنعص دز(یعس) ۳



 ممه

 _ _ِِت 1

 م دانا » ( ۲
 زان لوفسم ۱:اکدوه هک

 اربا سد رپ هب اد دوخ

 مو. هتشاد :تخود

 تدلو و, یلایدد نادزد دیدج هتسد رس« < كيدا > (۱ ,دسریمارف زیکتا ناجیه و كان رطخ هظحا ۰ تبقاع ( ۳

 ابنآ - تسا ءداتیا اناک رومدانک رو ۰ ناتلگنا جات تغت و جات یادص ۰۰۰ دنوگیم وربور هملق جرب نیرت دنلب رد رانیا و كیدا

 . دنراد ناتسیمطا دوخ مشمشم و تكانبات هدنب آب دد اد توکس و دچیب یم اضف نایم دد ناش یاهریسش تغاونگی

 نایاب _ ..  دنکشیم مه

۱۷۶ 
 ۱۳۳ ات 3



 زلف

 درو ام

 نیمه وزج «»تش-وداب رقد

 یکی هک تقگ دی اب تاذپب و- تسا هتسو

 دنچ یئأنج تدلوصحم نیرتپب زا
 دوشیمبوسحم بل اه رخ لا

 ۰ تدم رد ملبق شیامت هقیق

 رس یبیحع باپتلازد .دتک هدهاتم

 «رخادد دن ادب ده وخیم و دربیع

 درب ود یتشوت رس هچاب اهژاتوسرپ

 - دوب دنهاوخ
 رکاخات ادتا تانه زا ملی

 اهستاکسزایضهب-دزابمروحم اد

 ههبلت هک تسزیگتا ناجیهیردتب

 دزادنایمشبطب هاتتتنا نودب او
 هانگی نتهم ناراکت یانچ هکاجتآ

 لیمو ادهدنیاب ریماد ریصعت ییو

 یابنابایخ یروآ مارس تع رسأب

 یاج دد اب دنکی.یطاد ناتاهنام

 و یریذآرسپ لیبعونا هک یرگید
 لیفت رجاب ودنک یم طوقحیقیمع بیش
 . دنشکب نوریب ارنآ دنهاوخیم

 دوخ حواب یتتو ناجیه.هرخالاب و
 یتیمزریز لنوت هباهنآ هکدسریم
 .دن ربیع ءانپ یکانسرتو كورتم

 هکد وشیمع ورش یتقد ناتساد

 یناطیشو ینالقعهشقن ناراکتیانج

 ای اوهیناپمک كي لوپات دنشکبم
 اد امآ و دنک بحاصت اد یزام
 هحماستروصرد دنب امن یم دیدپت
 ناب كاخاب اراجهبه بی هلیسوب
 . تخاس دنهاوخ

 لا «هتطوتنیا ماجتا یارچ
 دننزیملوک | دنوی زیولت دومام كي
 دم و,دنک ایهم ناشیارب اداهبپات
 دن رادیمرب ار شکچوک هچب و رسه

 تنکابن اب لوپ ندرک عیجرو مهات
 :دنهدب بی رق اد اهسیلپمهو دننک

 دایزتردقاپ تیره نانکیزاب

۸ 

 تراپماب ار ینادرک راک و

 اینیچ ریو و .تساهداد ماجنا یداب

 -وی واتسو نادرک راک تک :شرسه

 هدپم زیناد هنارهام ژادنوم میظتت

 . تا هترک

 :كرویوین یابیذ دنارک ككب

 و هناداتسا دیقسرءایص یرادربملیق
 اتبن شزرا هدتنک جیهت كبزوم
 یعقاو راکهاش نیایارب یدابز

 دننکیم سک یقاتج
 رتت رگ دراچب ر-یلاع
 ۱۹2۸ لیروآ -هتیقد

 میچ * نوسیه زمی>

 لب ۰رگیاتساد ور
 دوج *ین وبتسا رگنیا

 وبتسا هدنارب لی ول

 یلک ۰ یصنیکید یجت آ

 كنارف ۰ییاتتک

 1۳ع ۴1عسم ظدعتع

 (یملع) ینادو دع

 ستسیت ر[دتیان وب
 یزتناق و یملع رتا كي ...

 نونکات هکیاهژوس اب هزاتورک
 یور»هتفرگت دارق هداقتما ددوم
 . تسهدم] هدرپ

 جنپماک كيدرت یلگنچ ردناتساد
 یناج-دتن ایم قاقنا كیرکم تلایا
 دوخ مشچب دنراد هدیقع یلاما هک

 -لوع تكانصرت وروآ تریخ نومیم

 ی
 (یلت و رگ ني رتاک )لو راک سیم

 شددارب و (رتارق روتر
۳ 

 رب ترباد) تام لدتجیداههن (ندا

 تد رک ادیهار رد هک دهاوخ یمدنته

 . دننک كمک واب شرهوشخ

 ناتسویخ رس, دمب .دوشیم زاغ] رقم

 تیاده یک ورتم هیرق اد اهنآ
 تشحو و یرت تلاحزا . دننکیم

 نیتچ یلاوح ثآ تسویخرس دنچ

 یاهداعلایراخ مزیچ» هکدی آیرب
 . دن | هد رک هدع اتم

 رپ هکدنسریم یدداجب تبقاع

 و .یملع یابهاکتسد و تدلآ زا

 ییاهت.تسا یکی رنکل|یاهغارچ

 رد رکا یاهدنز زیچره هک دت ریم

 دارق دارد ردا

 می اهن و دوشیمع ورشاجنیهزا
 فرحنساركات رطخ رون نیادن ریکیم

 .. دنزاس

 حدوجد ردلیتتاپ اروی راس
 زیتیناتساد یورزا زیتی كدب رترو
 و رتدداگر وتوآ . دن |هدرک میظت

 ژرمن لب و « هدننک هیهت یوللوژ
 .تسا نآ نادرک راک

 دلا رجرتمیج _بوخ
 ۱۹۵۸ لب روآ -هقیقد۷۰
 وید هرتارفروترآ

 لوراک ۰یلن و رک نی رتاک
 تام ۰نوارب تریار
 ویلوج ال وداپ تنسنب و

 یموو ۰كنیودردور
 زب۲هصنلع ]سصعاع

 (مادد) ناوج لگنج

 تسیدانس و ینتب و مایلی وناد رک راک
 زاذاب زین رابنیا نمروه.یت.دوترآ
 هچب ونآناوج تاناجیهو تاساسحا

 دن هتخاص رتوم مارد كي ندزاس
 هشیب رت-ه دنچ ملیق نیا دد

 زلراک « ر«نلآ ی راک لتمفورمان

 نیا ردهز رهنا رتخد

  هعشک اد ورب زیارب رتنیالیوج

 ۲ وصا اب فیل سنج نیل دن

 نواح و نيا زا یاصا شعت

 رراوسدپسب «یدروک ادامد:ا» كن اب
 وی اشامواشی تسا یفاک شمان هک
 دناثکن نلاس ار

 ,یلاتساب ادای زاب « نالیماتیل

 ریاس نوتلاد یعآ و رک داب سبوچ
 .دنکباقبا اد اپتعن

 رقآ لد دد :نسج ركرام

 ارایه شرتخد لابندب هک ی یلب
 دزاد یوخیژایدداذکبم اب ریز

 یک دراچیرو تكنیياد یراه

 هتیبرتهدب رتهلپ و ؛ناکدننک هی
 تساملیف نادرک راک قورعم

 روب ومایلب و -دیدلباق
 ۱۹2:لیروآ -هتیقد۷۸
 ارو «یدروک ارام

 یرم «نالیماتیل
 لد هآ ممص ۵0 ما
 ادخ «ةطنم زا یدرم

 ( نرتسو )
 بوکساتیم - ستیتد] دیدلآ

 رلاک سکوثد

 یوصخرورکید .ملیق كي ..
 برم هدعنم تالاب یلخ ادیاکنج
 ءتسا هدمآ هدرب یور

 لوصحم «ادع هقطنم زا یورم»
 یکی نشک ادو رب بالن ود رآ .تاکسا

 اب نرتسو بوسخ یاملیف زا

 ی واهو ین اچ مک «نتاب ترک
 ظ دم: یمهمیاهشقن زین رسپ

 رگ زاک وبالن و دننک هیهج

 ۰ تسا زردزل لپ نآ

 مدیونآآ ببوخ
 ۳ هبوتاژ - هتیف ۷۰
 نت *یرمگعن ومجروج

 لا ۰تراتسایدار



 ووب نایجراخ صوصخمعو

 میقتم ساخشا ندوب یجداخ مهاذق

 ره اذپعم دشیم تیاعر لته
 روخ اذغ

 دسر هچات تقریم

 دشاب یدنه كي

 زاوخ یربس
 ید یاهادغ

 حادلزنم یاذغو دراد لقلث

 .:دّوی لفلعا کش
 نم تقوره

 هتفد مود

 یدنهكي لزتسب دنهر
 ندیشکی اربارمدوخ مدشیم توعد
 اب دیاب هک یرابجا دردورجز تب
 هدامآ درک لبحت تکارت تیاپت

 . مد رکیم

 مدرک زا رصا زدق ره مهز و ر۲
 لوک و مراپت زاد هب ام تاقالم هک

 زاجات مهنمو دشن هتفریذب دوش
 .مدوخب جا راب !رراهت هک مدرک لوبق

 «روبمچ»ددشا زنمی» ۲ تعاس

 مدشدراو

 ینبب تالحمزا یکی «دویچ» .
 تاصوموتارادا زک رمات هک تصا

 < ینبب تروف > مانب هک ییپ
 لیمدوت دودح رو دوشیم «دناوخ

 طاقت ژا یکی تقیقحرد و دراد هلصان

 . دوریم رامش یتبب رهش حراخ

 یلیءدد رد دوباک جاد لزنم

 حاددوغب قلعتع هک 6 ویدوتسا 1

 تاملک ژا مهویدوتسا مساو تسا

 دوجوب دویاک و جاد دوخ لوا

 یالیوحادلزنم . درادرارق هدع

 دوشیم هیهآ 11 تالوصحم هک تساحنا دو

 دراد قلعت حار ووخب وبدوتسا .ٍدا

۶ 

 یرکبد صاغش ۳ اعع

 دن زاد تک رش نآ رد مه
 اودبآ روی دوتس تاک 

 هکی ا هقالع رظن زاو تخاس مرد

 یراذگمات نممساب ارت تشاد نمب

 یاهراک و اهدمب یل و درک

 درکدودحسرتأت هب طقن ارشی رثه

 نسب شتاقلممههاب مه !روب دوتسا

 تحو رف

 یاربنم نوچ اهزور تآ رد

 روبجم متشادن یقاک لوب وب ووتسا هب رخ
 لیام یلیخ هک سک رن زا یفلیم مهش

 ضرق دنک كمک ناب راکشیارو
 وآ هک یبلطربا رب زد اهدحب و مریکب

 زا ( متشه كسی ) هنآ ود تغاد

 -مهروآ و متخورف واب ارویدوتس
 نم اب ارهاظ رکید هک مه نونکا

 بحاص تساهدرک مطقار شپ راکمه

 و تسا 1 1 ویدوتسازا هن]ود

 ریا ودههردامشهکت صالیلد نیسهب

 ,سک رن زا یسکع وی دوتسا نبا رتافدو
 هدعات و مسرقباطعم نوج دیتیبیم

 2 ناباوتب سکع هکناتجمهناسودته

 بصن یتلود تادادا دد یسایس

 یسکعمهیلعیابهاکتسو رد دوشم



 !امنیسهداتس هداب رد ثحب مه زاب

 هص یردم و یلیس یاهناتسارو

 دم  تشاو شو رف + ور نویی
 ار و ۳

 نان ارد رک راک ونک دننک هه ههنآ

 ۵ نرم یاه هذپ

 دوگیم نیا بورصم نادعو

 ۸ ناتووخ فرطبار هرات سیا

 ها جا
 دوم تفیقفح رو . مک

 وژدب نآ فک زا ۱ ,راتس ۰9و زدم نآ عو
۳ 

 درگ راک هاررد نص ووج و
 تفرج» رامس یک ر رب

 ۲ ۱» سک رت متعاذگ

 عویدوتما رو ار سک رت

 ۱ اک نیل رم هو هورک هكرع

 همآ روروف و متخابم وا تک ر ه

 ؟لوصع قیاطنممادرثا رچا ی

۳ ۱ 

 9 ری اد کر هک يزور



 وز تی

 ۶ زا یا رب

 و و زا زره 4
۳ 

 اب نم.تش رگ

 و تسا رتدابژ یلیخ
۳ , ۳ 
 یا رب وهشو رفت نآ ز را اد ,شروخ هک

 نیا وا هد یژاب

 وب ر واتسآ
 را
 ب هی وز وا رهدصطس مور ت هیوت

 به یلب متخادرب
 هک یاهبیو)

 رازص دصکب
 یآ رب ملید» یزاب

 یا رب یآ هم ز رت ۲۰
 یار زورما 4 ک مها رف وا

 زه.دص راپچ یملبت رهرو ویزا
 رریگیمهی9»

 یر بوک دا «مالخ روطب ۳۹
 هاروانم :مورک فثکار سکرف
 «یاهدف و مدناعز راوتا جا

 مقد نب تالاب مبدرک یاب مهآب 3
 اهنبع و وزوآ تسدب اد یورف 3

 ناب و رک اک ریاستراسح هک دش تعاپ

 ادجنمزا اد وا و درب
 یا رب هک اهتبا هیهساررو و ,ه

 :ششوک ,نمزا س کر یا
 .زاک بوس ])تشا د زا رف بس ویا

 (تسادته روا ملی نا»

 رللاسو هچ دولوکب مدح رب
 ورچوب نادچ نا ان دن

 9 زا

 هک و رکبم ش

 ۳۹  ی

 ف ۳ زعاع

 و۱4 مع عمو

۳۲ 
 تساوی و دن 2
 ماح هک یم

 وخ قم ۱ رک وار و
 اس ریاساق ,نمزا دراتسودتم

 تبار ب2 یهزاکتا زا یتقو
۶ ۳۳ 

 رعاذگ ر وطنابه ۱ همه میووب «درک

 هک یلباسو ها یتحو تفرو
 رضاح تنه کد ا رب ادم هل رتشم راس ور ساق رم

 مور رابه کرک | رچد, وکم هشت
 ید رده ربا -ملیف يتت و ایت .تسا

 تقگ و ورک فلت هعآ هورپ 2 ۶

۳۹ ۳ 1 



 اب كبام» دیاش

 و ؛ .تح ۳ اس ها

 9 هر ارج
 ویاریاد یک دن 4 ۳ ز تنلو ی

 ی رو آ نا را

 وامرخآ دد :اهنآ هر ؟ هک رابکی

 یاروب وب دردی
 وولب هیج كيام ۰ دندزیم مد

 -.يالا یدتب رلگ و درو تو ريب

 ردنایامتن هداب ۱۲ نایه زا ورمز - و
 زیل«!تسابیز هچ د

 زنه یورهار ود بش

 نو 7

 / ِک ۰
 و, دنک )اپ اد بج

 هنب هیدعواب اجناض ار هم وخ ِ ی

 هی در دانكیا-تفرمدم . درس
 یلاوه «ت داح

 ییسمج 3 ی هشت میاقو هلاح یو
 تسا هتسشت یتفسیآ دنصتتب یدددآ

 - یاهافا :وپچنآ - یاهرپچ
 شپ ادص یسک تسا رظاتم هةتشخیک
 دنک

 ناتكيانوطقت رقن كي نيا
_ 

 تقک رذ

 < اد را

 وضس یاه زور رد : هث ید

 نیا«تبامکكرم زاد رکناتشح و
 نبا تساوخیوا هک دو یهاد ت

 شووخ اضاو هکدوب یداب نیلو
 . دون

 دام هلیسوپ هچ هثیه و

 وب دوتسادارقاتكتکب هچ و شآ یی

 اه نآ دروتمتشناحم وتیاسح

 هلی واهک دننک یراک دنها و خیم همه
 ت هشاپ یزغ» یم نز ۹



 . دنا پد ناطا بک شی اپساب

 هدیدزیمن زیچ چیه شزپم یود و

 ار ناشی اهریتاههچب رکا۱ دوش یمت
 یشارخارلمیوو ایکاب و ب

 داکب مدوآ

 برگ هکنپاذالق یکچرک
۱ ۵ 

 وا وجوآ ,

 اه رتع وای ضح معبد + وروش دل وشم

 و » دندوب یفورمس یایسب رتک

 یتاتعآ مث و اتبساا+۱ نا رگید

 یراتکب رخ و سا« جهاجن ۲ .هتشادب

 تشاعت ووجر

 فرطتبا هک ۰ درب زبل نيا

 درگیمیغوش . تقریع فرطن ۲ و

 ات نم هک هبدتخب دنلب یادم د

 لتم وا متسندبم بم واذا تقارن ۲

 دناسیملدورادبلر اهرتخد رپاس

 کات زوحیلیخ او دوخ+ یهاد هل

 ههلتوگ تس كيرورس دادم نا

 ات درب هتقاپ یتصرف یتشهب هه رپ

 . زفگو نافاسا دو دو کن یا

 یاهزوررر هکدروب يکي ن
 تراس نراههگتدلبا هتحاد یک ز

 ریشان ید داره ءاعن یلاع

 یتحنونگ ۱ هک درب ناع ینعیترخ
 ورگ نناوتیت مه ۱۸ شووصت

 تسوو هک ییرکبد سعش تب



 ,لفباد اس یاس ۳

 کلاشل ره فالق یلب
 رم ۰

۱56۸۳۸0 

 وهدمد فورعم ناگشیپرنه لا رتخاب

 لراکی نا ناددروژ یول



 >> ومووو موس دلارتشاب

 ملیفدو هعیماهس تکر ش ۱



 هه ۱ "۹

 *دلوفشم ناشاقن هک نام

 زا ۲
 وصا وكب زوم ؛دنشاب یمرب واصت

7 
 درکبم طبخ هاکادج رت دن و رگبم طب

 م ادم و ناغاقن ور ره. نا داد

 هتسر وب دان. كي یود ز یاه ۷

 دننک بم هزارا اردو

 اه هسمیر و ریسکق زا سپ اد

 طقا نیا امار ددرگیم هناضا ملشب

 یمن اوت راک ح وز 4 تسا كي زوم

 دقثاب

 تاک رحهک تسا كيژوم معبر

 غاوت اژا كپجبهر (دنکیم هداداار

 نوت داک ددهک هزادنانآب كيزومملیف

 تسین مهم دزاد تیمهآ

 هكب زوم (ینسب د)یاهن وت راک رد

 رکبدکی اب لعکا یوحنب یبراصتو

 دنس رب رظاب دحاو هدشمتچ

 تساكب زوم نون راک یابئ درو

 ند.آ:اه رهام:اپلک سقدتهاب هک

 و اهاپ تک رح .دا شزو, ناراب

 دد رگیم ,.واههخاش
 هدننک هپهت يراثب داد

 و رس ود تیفف وماب هک دنته نروتراک
 هطسا و: (ین-بد)یل و دن اهدبدرگ

 : هنف رک یشیب همه زا د :اد کی غوب

 داجیا نارگیدد دوخنب یاهلصاف

 ین امژاساد دج ناتسلت ارد هوومن

 سیساست (نخیبنا یب یج) ماتم

 ینباب يلبق رارق قبطو هدیدرک
 نادابتسد زا یگب یئسرب رس تحت

 (دنامد وبد) ماتب (یتسد) رهام

 هیهآ دبدچ كبس نت راک یدادم"

 , دیامت

 متشهلصف

 ملیف فاتخم عاون ارد هک لاح

 هما وک و لپ وط-میاهدوم هملاطم
 .یرفا اف-یفقحو یاهااسفا

 دوشک مادک رد مین ادب سا رذهب

 هچ ناشنابصوصخ و دن وشیم هپهت

 , دشاب یم

 رثآ۱ مینادپم هک نوگناده
 تسااکب رمآ دوشک لوصحم امسلیف
 رد هکادیلاهلیف رتشیب تقیقحدد
 هدهاشماندرگید طاقت ناتلگکا
 ۰+ یتق و «تسا یااکپرمآ مک

 اپ رمآ هلصافالپ مونکيم رگف امنیم

 یکم مایف هیهن تساما ,

 بم اف نگو 3

 :ناتلکن | دو یزاس شش هد
 ۳ شت مرد

 سا و(دن وپ) ابد ویلیم لار

 ایفا و روش 1 ۲
  دوشیمدو ویلاهرد لا 4

۴ 
 هزون ناهج رسا

  ۷۴ رسا رسدد یلاگب رمآ

۳ 
 لاس دد تسیب لا ۱

 دمآ رو ناسا
 دو ناتسا ۱ زا(دن وی ]نو ایم

 ِل
 لبلدهچب دبنب ی

 یلاکب رسمآ یاهلیف

 2 دن راو

 ن عیانص نی رتوم زا یکتبملبف هبهن

 تسا روشک

 ثوچ ار رتهنیا اهبلاکب رمآ

 «هسوت ۲ تساهلاس مهم تمنصهلب

 زین ربخالاسدچ ضرعروو دنهدپم

 هداد شیازنفا اددوخ یدبل وت مفر

 تسدب یرتشپ یاهرازابدنن | وتبات

 ۱ ار سل !
 و ؟امیلت

 9 ی اهفیف زا یص وی دادی

 رب د تدایعب مولگ هذدرم رد !

۱ 1 

 یاجدیف هلوصا میاوگیدبان

 بت
- 

 »۳ یسپلگنا رب اد لاک رمآ

 لکتلابز نم
 مه هاوخاب

 هاوخ یردوشک ره

 هل یم هیچ دب ملیف

 یاهمابا ام زا

 رگب دكلل اب

 هدادیاهداس

 هتع دز

۳ 
 مهد رخ ما

 ینطسب یلو

بف رب ادیلاکب رما
 یاهمل

یهدج» حیچ رت
 لیاو « م

امولیامئیسه داب رواب
 وآاک ث

 ۰ مینک یم رکف ی طسو

 : د یا اکب رمآ ملیف

 اه ۲+ هبحورو رکفز رط

 رفت اب
 اما

 ثكپ د زا

 زا و مپ«

 دادتس ود رفن اهن ویلیم
 دنتسهامنیس ناگ داتس

 یاهملیفام زا یرامشیب دادم

 ردهدش هیهت یاهملبف رب اد یلاکی رمآ

 ۰ میهدیم جیچرت ملاعكلاممرکید
 دن رو شدو ربا دامنانچ یئاکب رعآ ملیفا ربز

 رج

 رعد 9
 سم ۱ تیم

ِ- ۳ | 

 صسسیسس 2 5 بس ی.

 حج رسم ( اب

 حح  2 9

 مدح 3 ۱ تست ا

 سس دا , دید جد 2

 تج تب 19 , , , بای رهجوتم: هیچ"

 نینچ مه - میدادپ شتسودهک هداد __ ؟بوخ. اتساداب ۱: كینکت

 انذالد یلاعب رما یابیز ناگ راتس ۲ 2 گ 7
 یاهلیل كينکت رغاوا نیاان

 هژو رمااما؛دوب تی »یب یلاکی رها

 اهنث 4تا یسیلگنا یاههلیف كبنعت

 ممآ زا هکلب :هدیعد اکب رهآ یاب

 تساهداتفا رلچ

 ظاسل زا یسیگنا یاج اف

 یاهملپا زار: رب كيباکثو ءژوم

 تعا یئاکب رمآ
 یااکب رما یا هملبا ناتساد

 «دشاب یم شذدآیب و فیعض باغا

 دن داد ملپف رد هک ینداهماب یلو

 اتارسقن عفد قرب دقدز كينكت اپ
 . دنپانیم یاهژادنا

 یاسهملبف یضهپ زا هگتب دو طب

 مینادیم هکنبا دوجداب یلاکیرما
 -یم تذل دنتسه هتورس یب ردقچ
۳4 

 كدزب تیفف ومنبآ ناتلگنا ۳

 كينکت ظاحل زاهک دررآ تسدب ار

 دی آ لا ان یلاع تاچردب ناتادد
 هسنوگچ هک مبتخومآ نونکات

 .دون تواضق اهملیف هداب رد دباپ

 « ناشهاگن اب اهنت ؛ دن اهدوبد

 یابل ۰ ناشپ زاب تردق «ناشنیصخش
 هطساوپ هکلب « ناشپابپ ز یاه

 دنهدپمج رضب ءا دی | رد هک ینفابل

 اپ اکیرمآ ناز اسیلبف هعماج

 دننآ یمح رط هشقا تقدتب اهن

 هراب ودیگنچ وک هلاقم زوركب

 یاهءاازور درد رظن ددومهشبپ رنه

 هرانس نامهسپس « ددوخبم مشچب

 « دو رپم رگید قاطانمو ناتلگن اب

 حب رشن وا شبنجد تکرحره

 ادف فرصزا یگاهسک# - دد گیم

 مدق « رثاث هدهاشم , نادوتسد رد

 رد وا زاندنل یاهتاب ایغرد ندز
 پاچب تالجء و اه همانزور مامت

 ,دس ریه

 دسسپاب هن وکچدن ادپم اکب رما

 و همانزور تاعفصددار یاهداتس

 هراتسو دنک یفرعم املیع هدرپیود

 دزاسو رامنیس رام یب یاهدع بوپحم

 و دننکتشب تسدو رس شب اهملیف یا ربات

 دا زادن ها رب ات و

 ,زالم یارب رکیدللد

 را نآ یوکبب ماجن ارس

 ۱ را رفازا یلیلث هد

 ۱ 7 هجعبل زا
 ۶ و ناششوخیلاکب رمآ هجبل ز

 گ
 لس د |دتسوو ثبچ نیدب و
 ۴ دنشاب یما یلاکب رهآ

 هک انزا یاءدع

 ار کی رما ۰ میاهدوبلاکی رمآ
 اهر دب وميسانشبم ملیفءارزا

 زوصت یناگی رمآ یابهایف

 ای | رکن دداکب رمآ مد رمءزاب
 ب 1

 , دنا یم

 و یاهت اما داپآ ددیاهده

 ب ۲ ,دننآ یم یک دن ز

 رمرآ و اهر )د هتسد و زچ رگدب د یاهدع
 نرروآتسدب یارب و دننسه اهشک

 ارینحارودنتف ایم مدرم ناجب لوب

 یازرصلو.دنیامنپم بلس نا رکیدزا

 رلگیرما یاهمیفدد زک رهام هک
 رهاشهدننسه هکیدوطن [ اد مورم

 .مینک یمن
 هک هچلآ نم هدیقب یلو

 مویدنس, ددوم |راکی رما یاهنیس

 تساروش ۲ یاههلیف عون هتخاس

 تراجتیلاکی رمآ ناک دننک هیبتا ریز
 ار ملیفاهنت هدرک پیک رت رثهاب ار

 یارب و دنپ امنیم هیت هدافتسا ر اب
 -ملیل هیبنهاد اهنتزیا دوظنم نیا
 .تسادنسب هماعیاه

 هبه ربخا و اهج كنچ هجبتا رد

 فلتخمق رطب دن اگ اپ و رب هراب ردام

 یابلاسمهدی اش و می ا هدینش ی اهزیچ

 میشاب هدیدیدن اکاپ وررپ یا مهلین زا
 هدننک لسک مه مقاوم یضمب رد هک

 , دن اهدوب

 یاههلل هیهت ددریا اکب رمآ
 ۳«یددرضمفاومرد یدن کاپ و رپ
 .دشابپم و هد وب

 یدناگابورپ یاهملیف ناتساد
 یاه رهش هراب دو الومعم اکی رمآ

 دلو وموتا !للجم یاهلتهاپ كررب

  تساسپز یارساپا ویلاع یاه

 دد هگ اد یلاکپرمآ هتبلا
 مگ یمهدهاشم یا هناسفا یاملبف

 ار بلغا و تسیب یقرقح یاکب رمآ
 ته هک هچا ۲ زارتیلاعورتلجم
 .دنهدیم شب امن

ب رم یاهادنیسبلغ
 دنا. اک

 »تسا تپءهمچ نو دب ناتسلگن |

 تم اب هدزول دودحرو طقن
 یعیلگنا یا-هیلین اه ایئرس دصرد

 (امتان .دنه دهم شب اما

1 



 ِ تقشعتیاب نللجم یاهامنیس رد یاهو زد
۰ 

 فو رعم نیدمک-یدبع

 تف و نب . یچنارهت - نیهش
 اس توبه را ار یی یا اد



 داف ۱
 یل اعهلمج را ددرار لاس۳ ۸, رت رثان هر ۳

 ۹ ی

 دوتیب > ناوتیم شیاهملیف نیرت ۳

 ثاریادوزونه هک ربمان ار , سیب ایساک يق نک او

 تساهد۵#ن هداد
 نءا ین هستم زا کو

 امن بس ۳ اقپ رفا هکلم شیابت

 تسایل وا
 وبطمهاگشاب ناپفصارد

 یاهسیاقم نینچ یسکنونکات یاقآ

 اد یشسرب نینچ لیلد هچب اشو تسا ی 1 _ع

 دننوج لپ نیب هیاقماماو دیاهدوبت ام نو

 هتف رک تروص یلاکب رمآ تالحسم زا

 ءهت یملیف نلباچ یلداچ الف -۲ سبد دداد یتاغیلبت هبنج طقف

 یارب راکسا ناک دن رب لماک تسیل ب۳ تسا ۱

 یخرب طسوتب هک ودنارب نول رام

 تحارتسا لوغشمو دی امنیت

 دشپاچ هلجمرد شیپ هامدنچ

 و دبا هتخاذش ,تسردار «رکخسابد یاقآ

 دا اش یارب تسایگدوب تبهوم كي یر اویلع
 ناکدنن | وخ هک مباهدومن مالعا اهراب ام اما

 ینلاجخ امشرک !لاح دنراد تفایرد تداک و هجا رمرتفدب دنناوتیم ام

 یعود

 نیا

 تسیچ هدنب ریصقت۱ دیئابی رتشیپدیناوتیمن هدادا لحمژاساپاتو دیتسه
 هدادا نیارد هک دیشاب هتشادداب

 لیکشتنالعا هکیت

 تراکات

 هشیمه اد عوضومتیا تروصرهرد

 درک یزاب یتداپ دوشیبن یسک یارب

 دین سرب رتفدب تعرسب اددوخ دیدناوخ هلجمرد اد ینشچ

 دشابیم < نینوخ دود » نیو ناج مهم ملیف نل وا . دیداد تایرد

 بیت رتپ لواپ نیج -زنومیسنیج - لساد نیج یاهبلیف تل دا انیضو
 دن رادمآن لآ هدیارتخد - لئوناما یاق۲ - یغای

 هه دن روآ[دّوجوب).دیاهدرک لاوتس + یاق ۲

 هدناوخای ارجا ناهجردراب نیل وا یا ِ ِ

 نیا زا ام ( تصا هدوب کو یهانپورسخ

 اسم هلجم داشتنا لاس جنپ هدوددد - ۲ میدبهفن یزیچ اش لاوثس

 دلجیو هچو دلج یور هچ اد درم ناگشیب رثهزا یدابز هدع سکع

 ار«نموین لبدسکع -۳ ؛دوش تباث امشب ات دینک همجاررم مياهدرک پاچ

 . دومن میهاوخ پاچ هدنی [ ردزیت

 ناتسلگن |یادیسهقب ان ریوبلاسندالو- ۱ یاقآ

 یرتهتیلاعف دداو یکلاس هدزای نسزا

 یکلاس۱ ٩ ددوادومن تک رشرت ًاتردو هدش

 یگلاس۲+دد,دشیم رهاظرت اتیورب ریبسکش یاهباتک نانامرپق شقندد

 دشن نکسم هک دنک تک رش یملیفرد «وب داکاترکد قافناب دوبدارق

 جاد > دنیرکیم - ۲ دشابیم «كنيرتاو یاپیدنلب» یو ملیف تل وا

 لوا هبنرمرد اکیرما - ۳ تسا یلاع تالبصحت یاداد «دوپاک

 . دداددارق

 روشک لوصحم < ناداکدب یوک > -۱۷ یاقآ

 «اکیسدویروتیوولباقملد-۲ دوب هنارف یمظاک یلعدمحم

 هراتس «واراک تنوم یارجام» ملیفرد اد

 دد دداد ناکما هتبلا -۳ دومنیم افیا «شیررتید نیل دامد : هدروغلاس

 دلجیود ار ینایلاتیاذانط هداتس <ینیناپماپ اناولیم» سکه هدنبآ
 ,دشاب شیاپمایفذا یکی شیامت نداقم دیاب يلو ؛ مینکپاچ

 ۲۸3 رپ

 روصرد دعشم +

 1 یاق آ (نرس- ندول ایل سو
 ۳ 1 | ملیف تل واو ؛ تسا

 را زاب زب وا ( ۱ ام مام] *مهر

 هدر ناشورا هدرپا>اب و ناخورف ی س ۰

 ردش هب ۳ و هیهت ۱۸۵۲ لاص دد یتنوپولراک شیلمف رهوش طسوت هک

 ناشن ویزا و یاب زعاکناب طقف ین ایل اتیا ذانطنان ز مات

 سر یاههلیف تفیلک یرمگتن ومزا -۳ ۱ دناهدشر وپشم «ابتسقا ۲و

 را دن شیامن لا رهتدد هدنب آ ردناوج یاهریشو

 اد طاط نیا نتکم ناکد ناو مک او ایش

 یو یاملاس هب تیا سولخ لاکاب هزیشود

 امئیس هات - ۱ ۱ ميههيم خسا ۳
 ۲ امن د ,۵ هدی ق

 مرارسطضاد لوک اتسا نید اع دم

 یا لق ناف ناتناپ 1 راد لاس۲ ۲ید , تساهدش مالعازونه
 دوب دووبلاه مود هجرو ملذ كي

 راچ شیپ یدنچ ادشدوصم ناتساد -۱ یاق آ

 1 الماک ملد تاصالشم و میر وا ۳
 ینسنآ رد المک م+ تم طی گ دمحم

 ردنیآ رد تسا نکمم -۲دوب هدش پاچ ۵

 سناداب سنا : >د هدرب حرش ب۳ دنیامن زا رکت اد« اکب رد ملیف

 ییماجبلط«نآ هاب رد هتشذگ یاههرامشرد «تسیث نکمم رصتخم رو طب

 هکم هدیه حیضوت | رصتخم ام ی امنهار یارب قلا ۳

 ناوتیمفرطودزایهةنم تسامنیس هدرپ دننامه سناراپ سنارت هدرپ

 رتهالنم .دوشیم هدرب راکب یدادربملیف رد رتشیبو . دومناشامت اد ملیف
 یرادربلیف دوب زمهوک زاالبقدوشهدب د یهوک یابدد یتسب

 هشیپ رتهدنهدیمشیاما سناداپ سنارت هدرب یور ار

 هجیتتررد دنکیم افیااددوخ شقن هدرب رانک رد وبدوت

 تساهدش پا

 : ملی هتن

 بیر دم

 | یوتالب ددزن

 . دوشیم هدید هوک رانک رد هبپ رثه ملیف پاچزا سپ



 ءدخ پانچ اهراپ رتسکناترب لاح حرش یاقآ
 ورناوم یاشیس وا هک دشابیم «نارب نیمعد هنهآو ملیف دید میهاوخ نا رهتدد لاسما یرهاو رصن یوزا هکیمهع یا,كیلزاو تسا م ْ ت نا ۳۹

 دش دهاوخ
 یاقآ (راوسهغ)

 همالعدمحا|

 هدادشپ ات

 یاریاردوخربش مهم دابخادین اوتیم -۱
 هدنب ردكاون میک ا -۲دب داد لاسرا اه
 هدپنک ناحتمااصخش ناندوخ تسیا نکمهادعوضونبا ب۳ ۱ دود ميهاوخ پاچ یرفدیدج یاهکع

 زا سکملاپ , میتسین دا ,يماح هکام ۱ یاقآ (یسورق)
 تسواپ ظوب رم هکییاه تشون رگم 1 ۱۳ سس می وشبم بوصم وا تخسرسنانمشد اتم و اه لب ر

 لاتب رک یامنیس یبیاپ هچوک وندا)هلال ناباپخ دد عفاد پولک هنیسرنفدب -۳دوشارارگت هدنیآ در دوم میهاوخ یمص -۲ بنا وشیبل
 دباام را هعجارم

 شوخ رهشود اد ناتسپات میداددیما -۱ هزیشود(دورد) ۱
 -.۲دینارذگب شوخ (دورد)یاوهد بآ ات رازاق اول 7

 -مدیهدن تسدزااد اهنآامش هکدنوشیبن هداد شیامت نارجتدد یمم یاهملیفنانسب ان لصف رردین !دیم کی دوع ایه ی ۳
 دب 7 هدرب یورب یمایق الف تسیندآرق «تفیاک یرگنن وم» زا

 یاهلاوشب دیهدیمهژاجارگ ا.تسب وخام لاح هزیشود
 ؛ووهتیم مادقا هام هجتن ردو دئن ادب _هیه نوین لیاموا|رپ زمت ادیمن اد نیدزمیجیاه هقوتعم هیلک مان - ۳ دومن ميهاوخ پاچدلجیود مهزاب اراش بوبحم ناکشیپ رته یاهسکع -۲ ووب والیف تیلوا یایدد نزوو درادنان < تنارگیم » ۱ گاه نخل

 میهدوم جم ؛ ميهديمخ اب امش

 هدیقس یلو «نسدوه كار» دنبوکیم -۱ یاقآ
 سی .دوادت تقیقح ريخ -۷۲ تسارهظنیب یروصم نسحم < لوفو ماینرد «نیدزیچ» یزاب هدنب 4

 ورادن یقرف -۳ .دنک لاذشا ناهاوخ اوه بولقرد اروا یاچ تسا هتتاوتن یسک زونه یلو دندناوخیم وا نشناجاردوخترهش نددوآ تسدب یارب یاهدع «نیدزمیج» كرمزا

 لاسرا اروف اد ناتدوخ یاهسکع -» یاقآ (هاشنامرک)
 ملبف تیلوا مان -جدوشیمن هداد شامت ینوزف ورسح نا رهتدد یملیق الع یلاباتیک زا-۲دیداد ۳ ۰
 ؛ دناسر مهارخ اش عالطاب هلصافالپ مدناوخ یناجهکیت دود هتبلاو من ادیث اد یلاب نیک

 راکسا ءزئاج نونکات كب یدوکیرک-۱ هزیفود
 بوبحم هشیپ رنهذا-۲ تسا هنف رکن داون گریم 4 ِ

 یفاکیرما ملیف باسعب ار ؛مایفنیا دوشیمت و تشاد یرصتعم لد «یدرتنامربقنلهدملیفرد یو هتبلا ۰ تساهدوش تک رش یلاکیرما یاهسایف ردودراب تیژی رب زونه-۳دش .دهاوخ هدادشیامل لفیا یامنیس ردیدورب < یندشن مادد ملیف اش
 . تشادگی و

 و ديسراشهمان هتفه دنچ زا سب هرخالاب یاقآ
 . میداد خساپ قطان هقب رطب دوش مهارف نایفصارد اد ملیف نیا شیامتتاجوماپ ورا ذا هبقاثیمیدجم تشک ژاب زا سٍ.دو رم راظت!تسی خسابب یجابتحاو دیا شاد موقرم ناندوخ ار نابقصادد «منبج رد ینیشن بش ملی فیقوت تلع اما ی اشتلودنیسح و ,دیدرک امرطاخ «+ شابقناد بجوم ۹ 1

۲۰ ۱ 

 ای الطاپ یسد هپن ساپل اپ هداپ هزیشود
 دیهد جرفپ هلصوح یک یسیلتم ۰ دوسا میهاوخ پاچ دلج یزن ریل اد لیگ تارالکویاق و دلج یود اد یکسونش ونله هدلهس اسدجدساتع هدنپ آ دو هک مناسب هه

 دینک ربهو

 ملیف نابحاص . دزادن ینیمم شود -۱ یاقآ
 ب سپ دد امتع ۱۳۳ دد اد ملبف نارب زا سپ دوخ هاوغلدب ۳ اب :

 دن وا لگب «شی اما شرمب فلتخم یاب اتسرهش 3 ار
 ورادت داذاب یسداف ملیف طاق ریاسدد هباسه یاهدوشک چپ العف -۲
 ۱۹: 5لاسدد هک درادمان «تفالک وایناج» رلدنچفج مایف نلوا -۳
 زدوخشویو مهم ملیف چلوا یلد دوپ هدش هیبت ایبلک یناپک رد
 ادوب «نابای

 دنتسهرش وبحم نیو ناچ یافآوریغ -۱ یاقآ
  یتیسویداد هیامنج زوم ۲ هد دمحم حاتنا < یتیسویداد "هیامنیس

 ۵ تدوب یلاح هپ تبد اد مرظاان ءدشن تب
 دب|هتشون اش هکبتاهزادنا نآب ه یاد وداد هتیپرته یارب یلادارف تیمهاراتسا السم ۳ مراد مالعا

 1 )ورک اروملیفنادرک رهک چپ ردل ]رپ ادس۱ یاقآ
 .دشابیم لاید ۷. زین اهنآ یاهو تساروجومرتخهدد اشیاضافندزوم یاههراشانض «دشن هداد لقیاد نارهتروژوته نیدزمیج تشذگ رسو لو# ملیفود نیوزدیح) اس۲ دومت میهاوخپاچ دلچیور هدنب] دواداش بوبحمناگشیپ رثه یاهسکع -۲ دشپم بوم یتنیتر [دتپان وب یج رهوج اضرم یلاپمک لوصحم ملبف نیاد دوب ۹ نپ تب

 ودزا «اپضسای» حرطذ!لبق (میدیجنک) ینامیلسزرمارف ووختسوپ رد یب وعب و تشدگ شوخ اب ۰ : ردتچ دینادین تدنیارد یلاخاد یا . كانشوه یاقآ
 رگید هکنیا یکی منکيم رکشناش مادقا !قباس

 ]روغن هزمیب یاهیخوش لابند
 + یه تنردیهاوخ «زماب

 ؛ دون میهاوخ یداددوخ لصنیا زا هدنیآ دد - تسا تبثم هتنلب تیپ یفنء بآوجس۲ هووبن اشعقنب رکمورادت یضارتعا یاج هکنیا , دندرب مدش جواخ بیترتزا اههمانو دوب «درک هابتشا طوب رم یدصتم -۱

 هدتناوخ « 2 نوباد یافآ هتفیتیادد اماو اب مججج دج#
 دن |هتساوخ ام زاو دناهدورس نیدزمیج یارب «۱» یرعش ام
 1 مینکیع ران کاو ناکدتناوخ هدبب ارتآ تواضق و میدوسن باچا رت آ ایه «تامویطم نوناق قطو زینام مینک پاچ ارنآ

 متا نرق ظفاحزا

 نیدزیمیج یا
 نیدزیسیج یا یتقر ابد ز و یدرک فداصت

 راپب ربا توچ دنتسپ رکن تدازمرپ تااقشاع نیدزیسیجیا یتف دو یدنکف شتآ] اهرتخدبلقرد
 تخه .قرش تلیف نیل وا اب نیدزییج یایتمد هک یدوب ناسیوخ وزجوت

 نیدزیسیج یا یتف رو یدرکد وخقشاعرا و هن|ویدا دنا رتخد
 تسرو وت هاقا ذا ( رتداو)

 ( سکد ) ات متفک نیا رهب اد رعش نیا نیز یا تجب یسب لوپ دن تتربش زا
 .نسوزییح یا !رتلوق ملی شیان . دهد

__ٍ 

 یاهیخوش لایت ددمبتم هکنیارگیدوتف ردیها



 حمید
 1 ناتس رهش یامنی كب, ناگ دننادرگ زا ریدقت ۰

 هرذگبم هچ ابن اتس رهش راذ
۱ 

نربخ شرارگ
ناتس رهش زاام ناراگ

  اه

 ُب "ر نانا ناریا ابثیس ناک دننادرک یدننقالم و روش
 رادا# ازم هلیمزدد هک تیلاعف و یراک ادن هعجنآ ذا هک دنک رب

 ض دعا یلامنیسامنت هژورما امثیس نیا هچدنک ی ادردق هه

 نیر 3 رزادداب خادداد ارسبا تاداب"۲ هاگتسد نب رتلماک و

 نسیا 0 ۳ ناکدننادرگ یدنقالع و قتوذ زا تسا یدادودن

 ام راهقباساب ولاعفدارفا زا هدمنآ وزج نایسوددام شوترآ

 ۳ رنک وی داقبآ یاقآ ینعی ناریا امثیس مرتجءهربدم یراک
 وخ یامذیس كيدزن یلیخ هبتآ رد
 ءالطا یود كشیب و دننک رتللاج
 اس تسا دار هک انچیه _ نیا میداودیما و دشدنهاوخ
 اینو نادنءقالقات دننک مادقا رتدو) هچره دباب تعسو

 ,میراد غارس ناشیا دد هک یتا رز اه تایید راد ۳

۰ 

 ام
 هاب دناونب

 تن رد دیدج یامنیس كي حاتتفا
 هثیس رطذ دیع لوا زور ود

 یا داد و هدش هتخاس یابی ذز رطب نآ نلاس دیدرک حاثتفا
 هنیسهدرب

 ۱ یجورخ و یدودورد یاراد امنیس

 شیاجنک و دنوش :
 بحاص ميداوديما دمآ لس نآزا

 نیا . دشابیم
 لخاد تمحذ نودب دئناوت

 یریظن یب لابقتسا و

 نیا ددد هداد همادا دوخراکب نانچمه یلاع یاهملیف اب

 هعرزم لبلب ملیف اب «فرترد ۱

 پوکساب

 یمنأب رتشه و

 دداداد یرتشمرفن ۰

 امنیص
 4 یک هار

 ,دن ربب | دهدافتسا لامک زوجم یامنیس

 روپیمشاه رهچونم :زیرب

 رس 5 ۷ ۲ ۳

 هششال :تسر

 یخاسفوطعهدوخب ار رادناتساهجوتهک یاهمانشامن

 رخ دیانت ناماس نا تو دادرارفدایزقیوشت دروما رناگشیپ رنه ونادرگ راک و
 یرک ذرصان : جدننس 4

 نایمقس ریضت رم : ناهفصارد ام راگت ربخ زا

 نابفصارد بوک هنیس
 نیادد یبوخ یاپملیف هامود یکی هثیس یابنامزاس یلصا فده

 مد مدرمو هدش هدادشیامتتاسلج ینامنیستنرممحطس ءاقتدا بولک

 تیوضع تهج یرتشیب لیامت امبط نآءاضعا یرنه تامولعم داپدزاو

 یاملیف اجیردت یلو دنداد نان رتبب روظنمنیا هکنآیاربو هدوب

 یاجشزدا یب یهاگهاک و یلوعم مان هک ملبف عورشزا لبقدوش لصاح

 اد هیلوا بوخ اتببن یاملیف هدیسدنامزاس ءاشعاعالطابالبت نآ

 یارب یک رگید هکی ئاج ات ترگ ككينکت وعوضومب حجار یکان ایی تسا

 زا سپ و درکن همجارم تیوضع ملیف ندروآ دوجوب رد هکیناک و

 لیطعت شیامن تاسلج" هام جنپ  صخشطسوت دن |هووب میهس رظندروم

 .دیدرک
 نیادد هک ییوخ یاپملیف زا

 -عادد هی ددش هداد شیامن تدم

 رد لادج - نیچود یداتشذگ رس
 اسنیازا باتف [ ددیناکم -بادرم

 ناوتیمارهمه بوبحم - تیدبا ات

 ملین نآ ذاسب و هدش داریا یدداو

 مبف ندرب الاب دد هک یاهدنزومآ

 دن اوتب نامزاسب هتسب | واضعا یمامنیس

 ۰ دوشیمهدادشب امن دوش عتاورثوم

 تایرظن یلاستحا تالاکشا عفد
 یدلطم ساغشاطسون زین ناک دنشیب
 نیدب ودریکیم تروص امنیسرومادد

 دایدذ| یاربیرثوم یاپماک هلیسو
 یم هتشادرب انیس موهقم یناسانش

 «.دربمان

 هجوت» كاب امامنیسریدم هتبلا
 و دندش مدرم لابقتسا مدع تلع

 دیما د میپ
 -انو كيرات یتهدنیآ ذامیب

 ان و مهب» یاهدنب آ هب دیعا و مولعم

 یلانشو دو تملظ هک یتهدنیآ ادیپ

 هب طونهنآ تلذم و شب تداعس

 یددام .دورطم و هد دغاد ینز

 هک یئهدنیآ دشابیم هانی یب و اونب

 هسو هراوخ مث كدوک ودهب قلعتم

 یدا عضو و تیب رناب هداوناخ

 یتشون رسنیاچب ۱لسهدراد فلتخم
 مسجتیا رب و دادمان دیما و مییدیاپ

 ,زیالودادعت-ا رپ نادنم رنه زا نآ
 .دوءت هدافتسا ینالیک

 شزدارپ رثا كي دیما و مبب

 دمت ور هتسد ود یکدنز زا ایوک و

 یوسنارف هدنسیون هک تسا ریقنو

 ویداتسا و تداهماب ار[ رون واژرژ

 -ددری رحت هقش رب راظن یب یفاکشوم
 لفا-ف و دنمورب دنزرف و هددوآ

 یعیس دجن كتهرس راک رس نالیک

 هدین ادرگ رب سیلس یدللب |رنآ

 باذجین اتساد تدوصب رتا نیا تا

 نودبنامدآ ددتوءد ینادرک داک
 هتالعتابثا یارپ رنه رطاخب عقوت
 اررنات یدویژد وین انها ربدوخ
 یناوارن ی تان اصن | و تف رک هدهعب

 هدنشخروناب هک یماگنه تفای مه
 شف ددنالیک رتاثت ناشخرد هداتس

 هدشرهاظ نس یورب هدیدغاد ردام

 دیشک دای رف لدزاد تبحم مامتاب و
 مهاوخیماد مدن  رفنم مردام نء»

 ماهشوک رگجامش لام تو رث و لوپ
 هچراپکینلاس «دینادرک زاب نمیاد
 هبه دوب هدش فطاوعو تاساسحا

 هکنآ نودبهدیدجن ر ردام یادصمه
 دننک ظفح اد شمارآ و توس

 -هدیابار لفط دن درک یم قیدست
 هاگشزومآ و هب؛ردم جیهدرپررام نءاد

 و شرور یار یگهداوناخ و

 نامادزارتبسانم كدوک شذومآ
 .تسیث ردام

 وربکتاب میفش یاتآ هکیتفو
 زا ادشاهون تساوخیم ساخ رفن

 نیاب یتالج۳<یام نمهب زا.دوش دزاس ادج شیاونیب و ریقث سورع

 قون تاکن تیاعد نودپ و روظنم

 رنهو دیدرک لیکشت كايام امنیسدد

 دد هک یناوارف قوذاب ميراوديما

 اب دنیامایمس میداد غارس ناشبا

 نبامدد هبت ر«یارب یلاع یاهملیف

 یاتآ نالیک دادعتساابناوج وتسا

 مدج رتم هژاجااب یدورفچ دیشج

 شزرارب همانشیامن تدوصبارنآ
 نااسرسارس داجزناد ترفن دابغ
 اب نیورپ ون اب دوب هدش هدنک ارپ

 .دنیامنرئاداد تاسلج  دندوم ینایاش لابقتسازین ناتسود

 هوا مرد امنیس حاتتفا
 اب درک داکتب عورث یصوصخم تافیرشتاب هواس نارربا امنیس

 اد نیس یصوصخمتیدچاب اینیسریدم دننکیم ینکشراک یاهدع هکتیا
 .دنک یم هدادا یدنمورپ آ زرطب

 كيناکم هک یجواس نسح یاقآلامفو زپ زه راکسه تیقف ومام
 ,میدادتلئسم لاعتمدن وادخ ,زا دنتسه امنیس ریدند
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 نادنم رثه یراک-هاب و هدددآ رد

 و ۲۷یامش دد نالیک ردقنا رک

 بش هس طقف ۱۳۳ ۸ هام روت ۸ ۲٩۹3

 یارب وتسا هدروآ هلحص یورب

 هب رتقیقودنناوتب ناکشیپ رنه هکنآ
 تبعذشرر وهدش هاگ آاهدقن زومد

 دن وش دو هطوغ ناتساد یلصا یاه

 ویمارگ هشیپ رنه نامدآ یاقآ زا
 یاربنارپا ناوجمیامنیس پوبحم

 یاابب ورن ویلیم رتخد كلی شقن یافیا
 كيدطاوع و تاساسحا نتنرک

 -یمجوت بلج ددقن ۲ رقن ناوج

 -4 ادیچاشامت دابتخایب هکد رک
 دجالح ناباقآ و تشادیما و نب رف آ

 سانشاد را رب شقن رد دادادخ ما

 لب هدد نوچ ینفو ریتخ ردا رب هک

 ادسفنءاد هرابتی دننف کا رق مه
 ۳ هحفصرد هیقب

۹ 



 اه ّ هد همانرب
 ی ۱

1 . 
 ۳ ۳ صسم نو رثیلاع سشیامن لابندب

 ّ و ءا ۳۹ اتش فتا

 دهدبم هدژم یلاعو جیهم یاهملیف نارادتسود مومعب یام 2 د

 هورنگ رزب تفگندج رام فرصاب«۲
 انبار برعو هسنارف یانیم كرتشهرثا نی

 جیب ٩ وشعم

 ۲ دتسود» هتفه نمهردو یرادب رخ
 دومن دهاوخ هیدحیلاح یامملیف نارادنسودب هتفه نیمهردو یرادیرخ

 اقاع0 (0۵۳۲۱۰ ۲۸/۵/۲ ۱۵۵۵۵۸ ۰۹ ۱
۸ ۱۳۵ ۱ 

 « : ۱۱۵۱08۸۱ ۰ سنع ۰ ل 56۷ع8۵۸۲ ۰ ۱

 یللملانب فورم» نادنمرنه_كلارتشاب

 ایلاگتب بیبح_دزاک سا یروم- یتلراکا زیئول

 . . . 09935 8 
 #
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33۳۹ ۲ 
 > ها ویدهت تفرش هدیدز ناوت یمناد تقیقحنیب یهگتاو

 هکلم و 2 ِ وا ۱

 ها ور ینیئاحم زا ربابند یاه

 2 ی <نیواف 2 یاربیتار دنن ادیم هریغوتبازیلا

 تساهناوبو شن دناذب هک تسا

 هک د یورار شتسد و تمشن شنیشام لدتشب یتاج

 فیس رب شدوخ زاو تشاذگ «تراتسا»و

 یئاین اسانيا هک منک فشک مناوتب رگ («تسیک اتول راک

 یعیبط ریغراتفرللع مناوتبدیاشتسهای هدوبیدوجوم هنوگچچ
 و رعاشم لالتخا زا ریغیللع هتبلا میامن نشورزینار نیلدام

 زجیهاد تساهناوید نیلدامهک دوشمولعم رک |هچ.یگ هناوید

 تشاد دهاوخت دوجو نیئاجسلاراد هبوا ما زعا

 ثحب ورج شدوخاب یکدنا هکنآ زا سپ یناج

 «یزوکر آ >یشورفباتک هزانسب ودروآ رد تک رحب ار شیوا

 یشورف باتک (درمریپ احتآ رد .تفر «لثل پاب>۶ تاقالم تپج

 دوردب تفهوهاجن ودصتشهورا زه لاسرد اتولراک هک تفگ وای

 ,هتفگ تایح

 :درک هفاضاپاب

 ین اگیاب رتفدسیت رالصا مت ادیات ول رک هب مجا یا زیچ نم

 لگشوخیاه رتخدونژرا رسااصوصخم متسهوکسیننا رفن اس رهش

 دازسه ناسبزین اتولراک یگدنز ناتساد .تساعمج نمشیپ
 .تسا یلومعموهداسلیبق نیاژا رگید ناتساد

 دشت ورت مه «ژویا» ودوب هراباک هدنناوخ اول راک ؛هلب
 الطنایچن دعماب یراکمه قب رطژااد شیئاراد هک وب یگرزب

 یتانشآ درمنیااب اتول راک .دوبهدروآ تسدب اپنآ ندادبیرفو
 و دوبهتخاس یللجم اتسنهناخ شیارب مهواو تّاد طابتراو

 .دن ارذگ یمشوخ اجن آ رد وااب

 هناخ نآردو دشرادراب «زوبا» زا اتولراک دعبیدنچ

 دروخمپب ابنآ ن ایم لفط ندمآ ایئدب زا سپ.دروآ دوجوب یلقط

 .دومن كرتاد واو تفرگ اتولراک زاارهچب «زویا» هکیروطب
 یا رب دننکب یماهراک نینچ دنتسناوتیم اهدرم اهزورنآ رد هتبلا

 .یداژ آ مهودنتشاد تردقمه هکشیا

 ودمآشرسب هچات ولراک !بوخ-

 ؛ امقآ هلب دادمتاخ شایگ دن زب شدوخ تسدابدرمس
 ..دوشیمن متخات ودویکی هب دتسا دایزلییق نیازا یناهناتساد

 زاعالطا تهج اتولراک تشذگ رس ندینش زاسپ یناج

ً 
 « در

 یتدم زا سپودومن هملاطبب عورش «زوبا» یکدنز نایرج
 اینم

 
 منرش»هبات ول تماس راز ۲( یئادجز دعب «دنمت و رث د رمنیآ هک تسنا

 شروخ رتخد ناونمبار ین و اقریغلفط اجناآ زد وهدومن ترفاسم

 5 راکنه وهدزوآ رد یدنمت و رُتناوج دقساروا وهد رک یفرعم

 نآ ه ش : ًاسخ یی تنکم ۰ هتفگ یک دت زر دوزدر

 ریغوکاهنافا تور بحاص هداوتاخن

 رویا2دوخ

 هجیتن و هدیسز رتخد

 دز | هدشیووصت لىاق

 نسیلءام هک دش هجوتم درک هک ی قیقد باسحار یئأج

 ور هک تسا یسکاپنت و دشابیم ریقف یاتول راک «هجیتن»

 .دربمثزابار لیمافنا باسحیب

 و فر «نیواکد غارسب دیسد هجیتن نیاب نوچیناج

 اب «یرجام ژاعالطازاسپ <نیداک» دادواب ارشراک شرا رک

 :تقل وتخود مشچیناج تروص هبسرت

 هک دنادین و درادنیربخ هتشذگ نیازاهک نیل داماما-

 زجب «زوبا» یپگناد هتشاددوجو <دلاوات ول راک»مساب ینز

 ماجناکرگیدراکش رتخد ناونعب عورشماتلفط ندرک یفرعم
 مه زاد شیاپهتسدیدیماان ابدعب و هتشاذگن یاجبیرثاو هدادن

 :دادهمادا ودودک

 .تسی نمنزنیل دامسپ-
 دی وججج

 ژاتوتخان نادیماد شنهذهک یشوشنم داکفا ابیتاج

 «رتسلا» نامتواپآ فرطب ودش شنیشام زاوسءدوب هدادرارق

 :تفک شدوخب هارردو داتفاها رب

 زاشی لاس دمکی دودحرد هک ین ز تسابیجع اعقاو-

 اهن »یوریوق نینچیذوفندن اوت یمن زگ ره هدرک توفنیا

 د *دومن جداخ یمیبط تلاح زا اروا هکبروطب دشاب هتشاد

 میوصت رگ ره میلس لقعهک شدیابنب یتاهزاک ماجناب داداو
 هدنک یمن

 د هروآ یراشف زمرت یور هدیسر اجنیابهک شرکف
 هدرپ شیجزااد شتشاددای هچرتفدو تشادپگناد شنیعام

 عبد دناوخدوب هتشوننآ زا یاهحفص ردهک اریبلطم ودینک

 وهاجنب ودصبت ورا زه سرامهاملوا دیدود رک هاگن شمیوقت هب

 ترامهاممجنب اتولراک تشذگر د خیدات هکیلاحرد تساتفه

 شنتیاهوم مدنچراب یا رب ؛تساتفه ءاجنب ودصتشه ورا زهلاس
 تدشزاهدش هناوید ؛هراچیب <اتول راک>تفگ شل درد ودش خیس

 نیا ایآ ,هدز یشک دوخب تسدشیپ لاسدیم دودحرد هودنا

 لبع نونچب تسد دوژاب ربدو تسا ین را لیمافنیا رد یفکا دوخ



 «؛دشن زیم یزیمآ نونج ۱
 اب ورک اهدنخ شدوخب شووخ یکتخ یورزا ۱

 :تگ ن انک همزمز هاگنآ و تشادربزمرت یورژ]
 شتوکتسرهت وگچهب جیم و هتشک زلک سیب كايدهينيبب یتسارس

 الحا نیل دامدیاش .دشیدنایم یتاهزیچهجب و دوشیم تاموهوم
 همان رجشهب .همجارماییل و دنادیمن یبلطم ات ول راک یگ دن زا
 کر عهکه تسیژیم «زوبا»مانب یدنمت ور درمهک هد رک فثک
 « ۰ ءهووب وکسیمتارقناس ردزیت شواز

 بس «داوکاج» نیشام بیقعت رد یناجدعب تعا.سكي
 .ديشکيراظتا هدوبهداتسیا یشورفلگ هژافم یولجهک یگنو
 شلبتیاهزور همان رب .دشجزاخ یشورفلگ زا هکبتقو نیلدام
 رد و تفد «كرابتیکن یلک» هب تساركي ودرکن رارکتاو
 یم شیوز دابرعهک یصوصخم یلدنسیود هکشيا یاجباجنآ
 یمیدق زاوید دادتما روهک اویریمصوداتفاءارب «دنیشنب تسشت
 « دوس *دوب .عتاولحاس هل ردیاه ریادلکشب رود

 یسهاک هاگو تشادتسدب یاهمانزور هکبلاح ردیتاج
 ءداتفاءا رب یلدام لابند «تخادنا یمنآب یهاگث

 زیرگیدو ولجژا یکی بیت رت نیدبیتدم هکنیاژا سپ
 درک فقوت نیلدام دندنارذگ اپ ریزژآاد هچایردلحاس بقع
 ء .تسشن ,وتکستیور هدوشنبلجوا هجوتهکنیا یارب یئاجو
 شت ووصلب اقماییرت اد شلکه تسد داتسیا هکشیازاسب نیلدام
 .جلوما یوراهتآ نتخادناو ابلکن یک هبدرکع و رشو ت رگ
 یداع ریغشواتفر دیدنوچو تسب رکتا رواهظحل دنچیتاج.بآ
 » درک بسلج ار شرظن هک یشزرو ربخكي هعلاطهب«تسیت
 *تخاد رب

 یسک هدرزک دلب همانزور یورزا ارشرس هکیماگنه
 دووعین مشچب .نیلدام زاتآ زا یرتاالصا دیدن شربارب دواد

 تست یبوعب هک تشادنراظتنا شاهدیدبرض <یاب» زایت
 دواد رب نایمژاا» دوجوملصاوف میرس نانچو دشاب شن

 ءدیسرهتداح لحمب ریتدرب زاکبهک یتعرس همهاب نا
 رد نابنآرد یلدا,
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 ارشب

 ناصا

 و وا تا

 نیل داسهکت سن ادیمیب وخس یناج دهد ع ال |نیواگه باد ناب رج
 تسد ادیت شو وخ هفظ وی لو یحو راک مهت 1 روا کاکب حابتحا

 هدکساررفک نیادیاب نیدا ووخهک دوب .هقتسم .دنک رو اضحا نیلواح نیلاببادیساتشناوو وز
 یاهدید ارواوتابآ «تساجک نمهچب
 .دخهنلب باوخ ناطا هناتسآ زایقیمخ هلانتدوصب هک وب یتادصنیا
 فک نابزتکلاب» دزوخیاهکب یناج
 دم هاضت
 ودوش ووح و مسجاو شدوخ و درکتماضاد مالک یلو

 دنامتک اس
 

 یکنو هدیریجبش « هیدیع شلباقم ردیناج هکه چنآ
 شووخود کمال تالوهجم زا ربیایتدود هک وب یاهدناماو روجوم وا .هتنیبیم باوخودآب و دنناوخم یناتسادرد هک د وبن
 دما وعترمهچ تست !دیمن مه

 یتاج ربماشدی وراب او شندبو دشمارآیمک نیلوام
 هدناشوپ

 دسقکی مرتب دشابهدز یفرح هکنیایارب ,یتاجو
 یرغ دوب گيدزن و دیواتفا هچایرو هب اش : مناخس

 ءدیوش
 در وادتاجتا رم مهاشوح
 :تفکو دادناکتاد بابت و

 هدیووآ یمن رطاعبابآ

 :تفکو
 منم

 ۶ وادهعادا ودز یق رب شیاهمشچ دعب یل و

 مو رها رد
 ا

 :تخادرب یتاج هعئاطم هب یواعستک و فداب نیلدام

 نیا راتکب الوصم نم . مدوآیم رطاخب هارج :ارچس
 وگو هاب وب یلطسیا هد رک یصوق



 یناجو دشدنلب رواجم ناطارد نفلت كنز

 اد قاطاردو تفر نفلت فرطب و دش

 ی

 ۰ هداتفا قافنا هچ مییهبوگب ؛ بوخ

 رد و تفد هچایزدرانکب نیلدام « جیه

 *تسی ینا رگنیاجو تسا بوخ شلاح نونکا

 یم هچیمهفیم « هدمآ شرسرب هچو هدرک راکچ دنادیمن

 * تسا ربخیب یرجام مامت زاوا

 دنلب شیاجزا

 تسب شرستشب رد زین

 ح
 ؟ل
 | ونجم

ا هظحل زا سب نکبل« تفگ ی م یموبقمات تاملک نیواک
 ک

 : دیوگیم هک دینشیت اجودش نشورو فاصشیادص

 ۰ دراد لاس شش و تسیپ هیلاح نیلدام؛ یتاکسا -

 نیا زا لبق لاسدص رد زین دلاواتول راک هک شاب هتشاد هجوت

 راحتن اب مادقاتشذگ ی م شرمعزا لاس شش وتسس هک ی ماگنه

 هداد هناخ شتاحبددرک

 هک دز سدح نیواگیاهفرحهب نداد شوگ اسب یناج

 البقوا هک هدرکبسک اد یبلاطم نامهو هدرک یتاقیقحت مه وا

 (مامتان) . هدومن بک

 نه و عخ رد یتحب

 نودب زین رظن نيا ژا و هدیدرک
 .تسا ست

 مدادناهک نمهک یتاداقتت ااما

 :دشابدراو دی رف» راکب

 میوکب دیاب زیچرهزا لبق
 اعقاو یناتاب هفاک هصاق» ترسثک

 اد راکنبا «تسا ینعمیب و دئاز

 مه شتلعو دنورک «دمو اهیشپ

 یمقومزا اهرتاثن یضمب هک دوب نیا

 دن دروایمنسیود یقرشیامسیپ هک
 شو رف ناموت+۰ ۰06۰ ۰ یبشهاگچیه

 نسیا لابند دنتفر راچات ؛درکین

 ادشعویمهچاب ورپ دیایب هک مناخ
 و رازهسپ رد «دهد مدرم نان

 وا تاداکتبا و دیرف رنه ,شکپ

 لخادباد تیحچلیسهک دوب یف#

 .دناشک نلاس

 ولوا :درپ -هتشذک نیا ذآ

 راکت وک ؛تسانسنا زیم هقاق مود

 .هتشاد هجوت دون

 یدژدالوا هدرپ یادتبا رد
 تیحصنانچدب بم هنحص یور هک

 «همالکد» لوفشم یئوک هکدنکیم

 ؛تسا«< ربب شو كبسالک هعطق كي

 زا .درادن یبسأنتم تاک رح ءوالعب

 -سقرعوضوم میدذگب هک اهتیا هه

 نم هک دیآ یم شیپ یبرع یاه

 ین رحشاءراب رد الصا مهدیمحیجرت
 من زن

 نم دو مدقتعم لاحنع رد

 یشذدااب راک هدش قفوم «دیرف

 درد وا راک شزرا و دهد ماجتآ

 .تسو|بلاجتا راکتب|

 را زهزا بشکی» رکا كشیب

 و دیک هناخاشابت رد «.كکبو

 یرکشت هناخاشابت لثء یراب ودنب یب

 مدرم؛دشیمت هنشاذگ شیام ,ضرعسب

 زا جداخ ؛رتاثتب دنقالعو

 ندیدنآزا زین اهیلخم هالک پیت
 .نورکیم ینابیزومی رک روکهظقف هنادیگ

 دوندیما ؛مب | ۱

 ِ .هعحأرز ات رهش رد

 و دنتخاس دودی نایجاشابت
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 دن درب و رفدیما و میب ملاعدد ارهیه

 رب هدنشک یتحاران و تشعو كر

 نیانابابیل و دیدرک یلوتسم وا

 هب تشح و و یتحا ران

 ردقن ] دب درگ لدبمین امداشو یشوخ

 ردار رکیدمه ددارب ود هناداتسا

 دوخزین هدننیب هک دنورشف شوغآ
 یمهدرشفاهنآ روم شوغآ رو ار

 دیو

 كسی شقن دد نیچدک یاقآ

 یلیفطرءراکیب تسیدرف كي ولوکیژ

 اراسدساف ناناوج تیهام عاعتجا

 روطع تااصالمرب یمهتسیاش وحنب

 ههدن درک یژاب هناواتسا همه یلک ۱

 دن دوبانشآ دوخ یلصا تیصقشهب

 داتسا یلابنهار زا اقیقد ههو

 .دندرک یم یوریب نامدآ یاقآ |

 -راک ونادنمررنه تزاهمو دادمتسا

 بلجنامرآ یاقآ تسدد ینادرک

 -ناتسایاقآ بانجهک درک« هجوت

 سیل دوپیت یهدناءرف روضحاب راد

 ییسلیبث یاقآ باتجو ینابرپش |

 تیقت ومیبلاجو دیف۰ینارتخس نض

 دیشج ونامرآ ناباقآ هب ار هلصاح

 و یمیسدجت كنهرس و یدو رفج

 ابو هتفک كي ربت ناگشیپ رثه هیلک ]

 ابیزءرقن نادلک كي) زلاوج مرمقت

 وءرقن نادلک كي ,نامد۲ یاق۲ هب

 كيو یدو رفجدیشجیاق آ هب باتک
 ( یعیس ثك.نهرسهب لکدنبن درک

 .دن وونسآ رناکشیپ رثهیدنم ره

 رایسب همانشیامت دوک دو مپ رک

 شیامت نیا هنافساتم یلو دوب یلاع

 مدرم هکیلاسحرد دوببشهس طقف

 یاق آدن رادا رن ۲ دیدجت راظتن ازونه
 ندروآ هئحص یورب اب یدورفج

 .دن |هدش زی ربت ناتسرپشرد

 كربت
 زبخو تسود < رو یمشاهرهچ ونم> یاتآ

 یک دنیا رارهدهع زی ربت ردام

 1۳ کم شووخ هکد وله
 رب قاب عیاتحا هکاجره

 راب ووخدن واشیوخ كب لءزیل هک
 روم نیاد دشادج واژا تشاد

 رپ شووخ یش
 مرگهلوپ یاب با شدوغ و
 زار میل - تسیث لات رشزرا
 ده رطاغب دیابت اد ملاس ندب

 , تخاس ناوئان لوب نددوآ

 و هک تسا یسهبم

 را 3 و
 ی تسا شدوخ نابینش, رثشیب

 . شایک دن ز

 را ,شیب تقد یلیخ « رابکب
 زک یمن یداک زک ره نم» : تفک

 موروخلاس یاه-ب رتک آ نآ زا یکی
 منک ی میس هکلب ؛مشاب نیکو

 ار ووخ متههچن آ زا رتناوج یلیخ

 سک چیه تقون آدد < مهد ناشت

 یلو ۰ درکن یبجوت فرحنیاب

 , تسا هتلک هچ تسنادیم شدوخ
 نآرد یتاکن هچ تن ادیم شروخ

 نراتلکیام» كرم.درادووح و هتفک

 «یرخآنایفط و شدوشزبل یارب
 . دوب یرخآ یا هناسفا یامیس

 مانب هن رگید الاح وا

 « یا هناسفا « روایت زیل »

 «رولیتتازیلا »مانب هکلب
 هدرک روهظ سی رتکا
 ۰ تسا

 دوخدا دعتسا وغ وبا رتاثترثا یا وا

 اب ووریم دیما و هتخاس نایامن ار

 شزرا اب داشآ میظنت و هی

 رتشپ دنناوقب یرکید الیک رتادتب

 راکت

 <ملیفدون هم» تک رش یامملیف

 ددادروپیشاه یاقآ تفرشیپ وتیقفوم كي ربت نیضام

 .میداد تل امتیسب طوب رم روما

 امنیس هراتس
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 و ۹ نللجم یامنیس رو بشم

 لانشت رتنیالاس زودی شد رظعم ینایمت ب سیو یا ان م لف نقش قت 3 زا

 م ۳۹ هم

 تسس !!هدش و ور تسفوم 8 ملاعكلامم همه رد هک ین اجیهرب ملیف

 درزب هشیپ رهس كا رتشاپ ۱ ۰

 نوسنیبار . ۰ هراودا

 تیاسروف ناج

 زویه نیرتأک

 نو رثا ی از البآءنیس تو ربدم

 ِ 0 هاب *م موم اد یهامتجا ۳۶
 3م هرص روت 1



۱ ۳۳۳ 

 جم 5
 سس گرگ کس

5 
 

 , دنهد یم شیامن ادروکذم ملیف هنو تسا «نامرف هدوملیثزا تیحص هن هک اهژور نیارد
 ) ماب یاودج نامزیزع هدنناوخ یهاشتل ور نیسح یاقآ كلدمم

 دنا هدومن

 مينکیم تروأبم

 2 یقفا
 هلازا اب (دزوفتسییرم) ٩-

 ۱٩ ۲۹ لاس دو ملیق نی !ددیملاج یژاب
 هتخانش لاسزز هدیب رنه نی رتهب

 , ده

 ات هک نطو یایز «داتس -۲
 رباسزا شیب شمات شیپ هرات دنچ
 پاطب انیسهاتسردین ری !تاک داتس

 .دیسر یع

 ان وس|,(کیسدو, روتیو) -۳
 رویت رت ملیف نیادد (ندول

 اینو)و (هیدلپ دراک رومأم) یاه
 هلحم ءامدماهک رپب اهناتسرهش ناکدن ربب و لوا هجرد یاهامنیسزا یکی یراضتفا ط.طب ناکدن ربزا مادک رب دنداد لاسرا (تاقیاسم هریاد) هلجمرتفد یرداپ هدشن لطاب ربیت لاید هس اب هارسهارتآغماپ وهدومنلحححصاد قوف لودج هکییاک زا یقن ۰ ٩۰۰ 0 3

 .دش دهاوخ میدقت

 (لابور)ل ودجلح
 : یتفا

 نک كلا -1

 شکلد-؟
 نربا- ۲

۳۱8 

 ِس

 نسیا هکشیا تهجب ام تروص رب

 .دنرومن لد یاقیا (متاخ
 ملیفنیا(اعچیه درفل[) -م

 -نیجا) تک رشاب۹۹۰ ۰. لاسرد اد

 « (گنیدلباو لکیام) ۰ (نسبا و
 رد( داتوداچب ]و (شب رثبدنیل رام]
 ینادرک راک رتدا و ناددارب ینابک
 دوو

 یلابت)یاههلیف نا رک راک 7
 داد دارق) « (دب وریم نیلک وربرد
 (ژادناراب رد) و( هن ادنمتفارش

 : یدومع
 ترب)تکر شاب هک یملپق -۱

 (دول رتیب) و(هولاک نیدوگ ) «(رتسکسل

 یسیدوه -

 مو ص -+
 لبیک كدالک ٩

 جن ۷
 : یدومع

 ایردنژ -۱

 (نامرن و«
 نآ باجب تسا ابیذ یکداس نیع رو لودج

 حرسط نامیارب

 دش هیهت
 یرمکتن وم) یاملبف ژا یکییمان-۲
 (تنیلک

 نی رت دوهشم مان (لک ...)-۳
 و (یناینامات 1) ملیف نی رتبب و
 دشاب

 شت رهش (رتسکال ترب) -«
 | تسدب نارباددملیفنیاشیاسن اب ۳
 ۱ .ددوآ

 |(نروت ات دام)ملیف نی رت روهشم-د

 رو (فونیتسوب رتپ]بانج -7
 نیا دد (دونارب+! یاهسوه) ملبت
 ,دوم لریافبا شقن

 ددع ۲ نارهت میقع

 « زئاجنآ ونعب

 حوادد- ۲
 نیف - ۲
 ماد -6
 مادزیو نمزوت بو
 ك ریسود تیانچ -
 لاک - ۷

5 6 6 6 

 هلع»یما رک ناک دنا وخزا یکی
 رب. اد ناشمات هناقساتم هک

 ۲ لاسرا نامیارب یئابیز یشاعقت

 تراپم اب میدا ودیماام «دناهتشاد

 قوف یشاقن میسرتدد ناشی هک یدایز
 قفوم یناسآباش دتاهتشاد لوذبم
 دنمرنه و ابیذ هراتسنیا نتخانشب
 لاید ؟اب هارمهاد شمان و دیوشب
 هرباد) جم رتفدب هدشن لطاب ربمت

 یدوصدد اندب رادلاسرا( تاقباسم
 ۴ زا دیدش هدن رب هعرق ماصب هک
 توابع هک هقاام نباصوصخعه زیاچ

 دشابیمهلجم هلاسكب كارت ۱۳ زا
 دیلامن هدافتسا

 لودج هقباسم ناگدن رب
 (۱۲۷ هراه۵ ) لای ور

 ۱ نا رهث) یج راس ج۶ |یاتآ ۳۹

 (ارت)یمابهرف دومءیافآ -۱
 (ناربت) ول اژ ریمهش و رخ یاقآ-۳
 ( نارهت ) یمیهف یافآ -«
 (عهتتس) یوربغ دایملا یاقآ-«
 اخر رماهب ریمنیسح یاق ۲-7
 هوش ) یرون دومحم یافآ -۷
 قاداب])یزیورب زی ورپیافآ-۸

 ( نامرک )هدازیلف یاقآ ٩
 (اریخ) دوی رقاب ردنکسایاق بوم |



 تختیاپ یاهامنیس نیرتگ رزب هترنرا همأنرب

 ۱ دم یامهس
 (ع وبطم۹ی وهن» اگتسد

 4# نیس للجم و هوکشاب سا ر دو

 شحاسم» «یسی یه 9 ل و) وکش دیو ر با ۱ ه7 یراکها ۳ ۳17 یااع

 ((ایر ونک وهکلم و ۱ وج))
۱ 

 شیرطا فورعم ناگشیپرنه نیرتدنمرنه تک رشاب

 ردبانشی
 *یسیسهضورعم ملف دنم رنه هشیب رنه

 9 لماک سون ریزاب هسنارفنابزب قطان یگنرمامت مان

 ۳ الا ۳ رم للم یاهه

 ی ۳ یعهس ر ۱ ۳ ۳
۳ 



ه هه
 ه

 وو تساهولاگیرمآ بویحم
 هچ ره «پوهباب» یاهملیق

 نیا اا -دب هچو بوخ هچ - دنشاب
 هکدشاب هدوسآ نانلایخ ظاحل

 یاهزشوخ و هزات تاکن اب هشیمه

 یاه نیدمک زا یکیپوه .دناماوت

 میها رغب رک ا تسدوویلاه ناشخرد

 امثیس فورعم و رهام نیدنکدنچ
 نیلپاچذا رظن؛فرص ؛مینک رکذار

 عتا وددهک هدیول كن | رف هزدلیف یسو
 ًامئیس رد یدمک بنکم ناداذک هیاب

 نبرتمب ذایکی انیقبپوه - دنتسه
 یک یند ؛نتلکساددو وا . تساهن"

 هک دنته یئاههرپچ یدراهولروا

 انیسخیرات هکلب نایچاشامت اهنتهت

 اهنآ یناساب دوب دهاوخت دداقمه

 . دزاس شومارف اد

 لاس تسیب یط دد پوهباب
 هدرک تباندوخ یکشیپ رنه نادود

 بقل دیاب« دنمرنه دكی هک تسا
 یاهملیف .< كقلد > كي هندریگ

 و دناهداد شیامن وازا هک یفلتخم

 ره هتف رک هدهمب هک یت وافتمیاهلر

 فرکشو بیجع دادعتسا یب وب مادک
 .تسا هداد ناشن ناهجمدرمپ ا روا

 كن رریبک شاع«رک وب ویسم
 ناب ژد,نم بوبحمهسوساج .هدیرپ

 سوصخب وهدی رب گنررسپ ؛نامرهت
 روپشهو بلاجملیف ریخا هایدنچرد
 هدنخب ارایند«اون اذک یاهبشدوا

 یور درم نیرت سوبعو هتشاداو
 !تسا هتخاس نادنخ ادنیمذز

 زنوحلی»د ۱۹۵۰۳ لاسدد

 توعد پوه زا فوربم هدننک هیهت

 نا رتخد» شدبدج ملیف دد اتدرک
 هنشون زا یابقا < دنی ایم اجنیا
 كي یلن اتسا شقن «نینراه دن ومداد

 افیا اد هرفسم ساقرو هدنناوسخ
 .دب اما

 وا هک وب یتسرف نی رتپب نیا
 رد یتح اد دوخ یئاناون و تردق

 توبثب مه لاکیزوم یدک یاهلین
 ادزنوج داهنشپ نیارپاتب دناسرب

 یولجب ملیف د تن ریذپ لیم لامکاپ ۲ 7
 .تفد یدادربلیق نیددد

 نایورپم اب یبش یتقد

 تاداکت ربخ )| یکی هدعآ دو شیامنب

 تشول
 یکسا غامد نیدمک بره )

 یدد یبوخ نیاب نولکات ادیف رب

 ( دیاهدیدن امثیس هدرب

 ابندت راهووخ ادملیف ناتساد

 هب رتناک لاه ربتعم تسب رانس لک

 « زی زوج و دنادرگ رب ویرانس

 ینادرک راک یا ربار «نوینب دولکد>

 : ورک تاعت]
 ادلوا لد هک پوهرب هوالع

 و نیرتمب دا یاهدع « دنکیم یژاب

 شقن دوبل اه ناک راتس نی رتب وبحم
 نآ زا دنا هتف رک هدهم,اررکید یاه

 > لاد نیل دا - نیتدامینوت هلبج

 مایلی و -لچیمدرالیم-ین ولک یرمزور
 مان دیابار كدالک درف و_تسدامید

 . درب

 -رثه و هدنناوخ,نیت رامین وت

 یادص ابملیف نیا ددبوبحم هشیپ

 یاهزات یاهگنهآ دوخ زیگنارحس

 دن | وغیم

 ؛ نیت رام
 تفاییدایز ناد:,قالعام مدرم

 شما ربغا لات دنچ یط هکنيا ۳

 كل اذمم دناهدادناشن وا زا یعلیف

 ظفح ارشیو-خ تیف و رم نانجیه

 تعاهد رک

 یاب رل د و زانطء راتسلاد نیل دا

 ارحصنوب زا ؛ سامل | کلم یاچملیف

 رددرء:اوج و یناج.كچوک تفل هس

 مادناشوخ هصاقركي یلیبنربالد
 سنج هجوت زیکناسوه یاهست داب
 دهاوخ فوطعم دوخب ار میخط

 ۱ تشاد

 هدنناوخ ینولک یرمزرر

 هک های یم هناغب > هحفص فورع»

 امایسهد رب یوداد واام مد رمز وه

 باب هقوشعمی زی د شقن دد دن | هدیدن

 حددیادصو نیکد هرهچاب پوه

 عقاو هیجوت ددوم اقتحم شرورپ

 دش دها وخ

 ناگ داتس ذا یکی یسنرلک

۳ 

۳ 
 ۳ کار دیفسسسب رک » بلاج
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 زاد د یا رپ با

 زا میاهایددد ی
 نزیزوم تیام 9

 ررب رم رودتکا لچیمهدالیم
 او ملی ره تسدامید رابلید د- <ن* مد<»+شش» ملیف
 نراپم اب اد رگید ساسح شقن ود
 یدمک هشبپ رنه ,اثیض .دنک یم افیا

 نرنکات هک كرالک د رف فو رمان و

 روم ناوتیم هن وکع نوچ ین امهلیف
 تایل شیامن لئم یلغش چیه دش

 نارمتددوا زا ین دروصینها ربپ ریذو

 یاب یب وب ادا ریگ لركي میاهدبد

 ابو رپماب یبش» رد موم هنکن .دنک یم

 تسایرب دیلد یاهزا وآ و اهکنهآ

 زنا ری ایر و ننکسنپ ویل یچ ط ءوت هک

 یارلک پوهو ««دشمظنت و هیهت
 دل اهدرک ارجا اداهن آ نیت دامولاد

 یثودلثم اهزاوآ نیا ذا یضءب
 «هپاب یلع» «دب دادتسود ادیسک

 رب «نیب اد كريس»««نارخدد

 دن رادتبث و رعمو ترهش

 لب یفارگ وتوف نادرک راک
 ادب لاهیرثهنان اد رک راک نودنبا
 دوادآ دوناوم - ندردن [دنل ودو

 ده ثبدا اهسابل حارسط - تیمش

 اگادومنیازا ملیف نت كلی زوم
 زین اد اهسق رمیظنت و تسا

 ادوشمددا رب راهچ انعض هداد ماجنا
 ؟نسددا وداودا ۰ رمایلی ود رفل ۲

 الان ووام زول ودورپنسا سا رپ
 1 ,دنن زیمپتسا ملیف

 هل دثدوصپ «ناب ورهماب یبش»
 اعم لاک ین یربمآ
 ۱ )تن وماداپ یوبدوتسارد هقیقد
 دان آهن زد هک یناسک .تسا هدش
 . ۳۰۵۸اشدپاب «دنتسه لاکیدوم
 شین | داگ ین یانیس یدورب هک اد

 ۳ .دننیپ داددهاوخ





۳ 71091 
 هام مهدژا ود

 مزب زع «كبلب» ۱

 تدوخ اب |

 تصشو دصتشه ورا زه لاس ترا
 تنهو

 ارم .ینکب یرکفدیاب مدادارت طقف نم ,م

 یک دن زب «مروبجمو ینکتار داک نيارکا .ربب اجنیا زا

ناب نم یموشانز یکدنز هک منک یلاحوتب هنوکچ
 یسوباک 

 نانام رپق زا یکیدننام یلخاد یاهکنجنایاب زا سی ناج .تسا

 مایا دد شتیرومآمیلو درک تمجارم شزابد و رهشب یاهناق| ۱

 مهدب هبتاخ مدوخ ۱

 نتف رک )دربت
 بدرشم ارم

 .هدومشن بویعمارشزغم ( روزب ناینادنز زا تاعالطا

 تیساپ و دوش ی«نیک مشخ اسآ نونج ددوخیم

 ...دهدیم ما هجنکش .. دنک یمداتفر نماب یدوصت لباقریغ

دوزب !ینک رواب یناوت یمناراهف رح نیا هک منادیم
 بحاصی

 .هدوک كرسبدیدهت ارم ناج.مسرتیم یلیخ ...دش مهارخ یلفط

 . تسین وا نآ زاهچب هک هتف رک توق شرسرد رکف نیا «هچ

 لو لصف
 هسره .دنتخات یمصحا هتهآ

 هکدندیس» هیت رسب یعقوم ناشرفن

 ابنت .دوب هدیمد زور هعشانیتت

 یادم دیسدیم شوکب هک یئادص

 ابنآ دانا زغزغ و اهبسایاپ

 رثا دد هک دوب یئاپمدق یادصو

 دد اداخ كنس یاه هک ربدروخرپ

 .دشیم داجیا هبتیبیخارم
 یاههیاسمارآ هاگحرصنآدد

 یددناشدوخزا رتک رزب بناب نآ

 میقتسما دناشب اهرس.دوب هدانف|نیمز

 -یم ادناشیوربود و هتشادءاگن

 فارطاب ییجوت و دنتیرگف
 . دنتشادن

 هسنیا هک زور تعاس نآ رد

 : دنتفریم شیپ بیت رت نیدب رظن

 (۱) «نادابغ رم» مساپ یاهدنرپ

 دعآ رد زاورپ ناسآ رد ناهگات

 هب زین دننام ترک و یتحو یگسو
 تكرحتمباسو تخادرپ زیخوتسج

 . دش شهنیمزیورشنازرلو
 دنووپ هدیسرن هبتهلقهب زونه
 یاهدنرپ هنادابغ رمو-(۱)

 هک زین كون دنلب یاهلاب اب تسا

 اي دهاريم :امک مع یا

" 

 یرلا واوت تسود

 ودرکدنلب ار شتسد ناشسیر هک

 ادناشیاپبماهنهد رگید رفن ودنآ

 وا لابند هتسهآ هتهآ و دندیشک

 .دنداد همادا ناشهارپ

 شیپ هپارس ات بیترت نیدب
 دندرک فقوت اجنآ و دنتفر

 نارگید زارتو-لج هک یدرم

 دشمخ شنیزیور ؛درک یم تکرح

 دوجو شیاب ریز دد هک یاهردب و

 . تخادن|یهاگن تشاد

 ار زیچ همه یور یقیقد هم

 نیمزدرکیمراک مشچات .دوب هدناشوپ

 اب طاقن یضعب رد هک یحطسم یاه

 واجنیاو هدش روصحم یئاهراصح

 هدین ورشردمه پیت یلاههایک اجن ۲
 . دروخیم مشچب دوب

 هعرزمزا یتمسقزا یکچوگ رهن

 .درک یمعطقا دنآ و تشذک یم

 یاج هبتیدلاب هک یراوس هس
 هطوحمرد هک یترپ هناخ هب دنتشاد

 -یم « درک یم رظن بلج 9

 نامتخاس یکنس شکددد زا

 نابسآ یوسب نان زخرچ یگندمک دود
 تكن ریرتسک اخ همردوتف ریم هلاپ

 , دشیم وحم فارطا
 باوسخ زا ناشمه + هلی -

 دن | هتساخ رب

 دا اد قوف تاملک «سراک و

 و دومنادآشاهدرشف مهبنابل نایم

 رکیددرم ود هک درکت ی انتعا ادبا

 هناب دن دینشار وا فرح

 هب؛دوب زم هناغبیدایز تدم

 یدادهاگن لحم وزیبت یاه رابنا

 ددهک یاهلک كچوک هتسد, نایاب راچ

 ؛دندرکیمارچ مرخوزبس یاهنیچ
 ددشیم هریغب

 یتهبانی دیر شنتسشن ز رط

 یلامرخ و هتخوسیاهتسد زا .تشاد

 نایبمکماد با راهم هک شکنر
 دشیم یبوخب درشف یم شناتشگنا

 دن« و ریت ید رمنآ بحاص هک دز سدح

 دشاب ی هدرک راک و

 نيع ددو ابیز درم «یراکو

 و نیچشت دوصدد .دوب یبیجع لاح

 كنر . دشیم هدید یدابز كورچ

 .دوب <زن رب »كن رب شندب تسوپ

 دعآ یم رظنب ناوج لوا رظن رد

 تقد یک دنا كي دزن زا یسک رگ !یلو

 یرتسکاخ یاهوم هجوتم «درک یم

 شیاههقیقش و بل تشپ هیحان رد
 ِ دشی*

 تشنیمبوخ یلیخ نیزیود

 رد اد ناسا هک تشاد# یتلاح یلد

 یتحا تخاسیم بجعتم لوادروخ رب

 وا اب دایدنچ ذا شب هک یناک

 دارق شذوفن تحت و هدرک ,تاتالم
 نیا دنتسناوتید هدندوب هنفرک

 هدش هک مه یا هظحل یاربار تااح

 . دننک شوما رف

 نانچ یاداد «سراک ناج»

 رکا هکدرب یراکنوسفا تیمذش

 تسناوتیمدن ارذکب تقوتشاد لیع

 تحت زین اد یزاب قاروا یاهلاخ
 ! دروایب رد شذوفن

 هک دادیم ناشن نانچ شرهاظ

 یا هتشذگ یارادودنمت و رث تسیدرع

 هطظحل نآ ات هک تهدرم بوخ

 نا ونمب زیچ رهزآ ارءدافتسا نی رتهب

 . هدرک شا یعیبط قح
 ,یمئالعشردیکداز لیصا زا

ٌ 4 
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 ۹ را زم نایحاص هک دوب
 2 زور ناشک الءا رد

 3 یتعزورگیفرظروودراد

 نزو رثات تحا تسین رسم بسا
 دندشیم مقاو

 نلاعنیاد یشنم تكرزب نبا

 وراپ هسراقم ماقمرد ۳ بود
 رلج رتشییدن ووب شرانک رد هک یدرم

 1 درک یم رظن

 نآزا رت هاتوک < وگنیم »
 ,ورچهبسود رم .دوب رگید رفل ود
 .دوب تقاطرب و

 تشذک یم شنص زا لاس یس

 و هدرب رسب <عبید»> دد یتدمو

 هدیوزینارن ۲ یابن ادنزو «وزارلا»

 دوب
 اب هکدوب یدوجوم «وگنیم»

 یرپساد شرمع زایئاملاسیردب رد

 (سراک و ءار رس كثج زادع, و هد رک

 ,دوبهدش وا بوذجم و هنف رگ را رق

 -یم هکدوب یبابدا شيا رب یراک

 .دشاب یکتمشدوجوب تسناوت

 اب مد هدببس ن-ادد نونکا

 شبا یوررتمامت هچ ره یداظتنا
 شیاهلببس هکتیلاح رد دوب هتشن

 درکیم هاگن ناجهب « دیوجیم ار

 ؛دوب رتکچوک لاسدنچ «یدنل»
 و دنلب شدق ۰ تغاد یبیهم هنچ

 بیش شیاههناش و خارف شا هنیس

 دیاگ ودوطتنرکب دثشاد یدنت

 .دشبم متخ شدننام

 هددغاشیب لوغ هنف دموب ور
 " سولچ بسا یدد هک دوب

۵ 
 هلاسن | ذا هتسو نآ وزچ

 ِ ناشلکیه تسمظع هک دوب یلاه

 شنامشچ .دب رچیم ناشلقع یکدزب
 رب (اتو هقدح رد ینعمیب یهاگناب

 لوبسم قبطزبل شناهدو دوب هتشاد

 ؛دوب زاب یکدنا شایکشیمه

 ددوب تحاران هظحل نآ رد

 طوطخ ذا یبوعب یتحادان نیا

 دوب لیام .دشيم هدهف شاءرپچ

 ده دداس یار هکارا یروتسو



 شوومش يمض دد و دنکارج| وو
 و دنن اد بس و یمن رب ۱ یهار هک دی

 . دهدب تاج ار
 شدوخ

 تلک ساک مقومنادو

 یوم هیلاب توخر بس دی

 ندب زرلب ع درش یدنل یاهبل

 تاک نانک دنلدنل و درک

 یخ رچنانچ شیسا یو دیراگ

 دنلر نآ

 یدوطر ۶

 و نی ز زغ زف یا دصهک وز

 رعدیسدیدالل شوگب وده

 هلانپضغ یروط شهاکا و یناهگا
 ار زیچ سه هراجیب یدنل هگو وب

 :نونک| هکتیازج درک شوءارت
 شرسرسب یاهقغاص نوچ باب را
 دنکیم طوبه

 هریغیدب) هب هقیفد كم سرا؟ _

 داد نان ارشرس سبسرا دو
 و دزن یفرسح رگید یدنل

 .د رکن یضا رتعا

 ربذ هب شباههنشاپ اب سراک

 تشاداپ ریز هک یبيجن ناویحمکش "

 2۳ کن 7 ود رک ددا و یا هب ۵

 یاهاخیوسب و دندشرب زارس هبن
 ءارب تشاد دارق ناشیورب ور

 . دن داتفا

 و دندزیمن فرح مه اب ادیا

 هدشباسح دنتشادیم رپ هک ی مدقره

 دو دصقع یو-ب و
 هب هکبقوم ات ایب رقت ۳

 یربزارس كي كيدزن هک یراصح
 ژا رتولج, دن دیسر ووبهدش

 ایلارتس) یتعارذ تابصق دراب ودنله
 .درز وخیم اپ ناسا" ن

 دانک هکر یصاغ یاهلحم

 ایرقت و دندوب هدر
 ماسقادعاون ۰ ت

 ی
 دن ووب هدادیعبدب

 ءارسب یدنلوو «یراک»
 فرظپ هدرمش یاهمدناب و دنداتفا
 او ز هلاغخرد

 یزادن!یبا زادپ هک یئوکس
 ,دشیل وتسم ارحصو تشدو هناخرب

 ورگاهرو هدننک ثحارات دایسپ ۰
 ووب بمب شیاهاب هکنیا احروید ِ

 دهزاب هارد دمب هقیفد دنچ * تک رحسراک بقعزا هشیم هدیشک
 تشاذگح راغپ مدق سراگ و با

 سملتتوا ودیوطب وگیم
 زا هک ار شنیخخ نقاریپ و در

 دیشبمالاب دانا نیئاپ یشاهناش

 :«سداک ناچ
 هگدشهچوتءهو تغادناو) یاپارسپ _.__یدج»د دادددد نو

 تسد و یم ش شش ی تو و هشان یم اف زد کات بی دی 3و هاح
 مومن .دشژاب تشگن اهن ثكب هزادن +

 یوزاب هک ی خذ یور ار شتساد یهو 9۹

 قلبم نوخ ,هر راذگهدشدزا و شیچ طاخم یلیخ زو هدنشن زاب وب
 شاهد رشف ناتشگنا دن ]هد رگ اپل !قد هک ین اسکب و تسا
 بز دل ورادن دامتفا

 دشیمحراخ

 ورگیم نیکنر ارشدبفس نهاریپو

 و دبود وا فرطب وکنیع تش)دک ردپ |دشتسد یداک
 ءار هک داوداشف یدوط !رنآو

 ترگ
 ؛ دیادذش یبخز ؛بای وا- و یدنل رویع تهج یفاک هژادناب

 رد:دشلغاد نوچو دشزاب شدوخ
 .دش هتس ناشرس تشپ

 هک یاهطق ناف رد وگنیم

 هتب ردسب یهاگن هدوب هداتسیا

 میو ربا .تست مهم

 فرطب هکتيا نودب وگنیع
 اد شرح هدزاهنای یرظن هناغخ

 داتسیا رظتمو داد نا
 زاب ار هناخ در هک سراک

 والابند ددیسک ,لو«درب هتشاذگ

 فرطبدوب هتشاذگن نو ربپ هب مدق
 واوص وگشیم كیکب وتفر شصا

 رارتنیز ید مقتسم ودش شبسا
 ؛ دارا

 و كسنر یرتسکاخ شتووص
 یدبس هلصافرد هکی زیچ هب شهاکز

 ؛دوب هنف رگ را رتشدید قفارد وازا

 لئاهرهچ زومررم یمسبتو تخادنا

 تشخ ار شقرع .تفگش مهذا اد

 ددبوچ زاهچهب هکر وطن ابهد درک
 درک زا ار اهراپف ,دوب هدش هریخ

 یروخشآ فرطب اد اه بسا و

 درب
 هکنیالنءهتسب ناب ز تائاوبح

 سدح ار یعوشولا بپرق هتواح

 یشکند رگ وگنیملپ اقمرد هدندزیم

 ووب هدش هدنک اپ

 سابل در«تاودوهد ما
 شا ینافهد

 ۲ رو ؛هرگیم شن
 اهن مسااسم ماست ود «

 هک یرد
 دشی.زاب نلاس

 شوک دوب ین ۱ ۱.

 «تهافت دوجو بارطضاژا یرثا
 شوخ نتفگ )لا سپ هک دوب نیا

 تشپووب هدیس» زنق یلناقب دمآ

 گ معبد یتسش سال هتسد تاپ شرح
 پا رجب 4تا وروعو من اخ ,دشبع

 بپ ین امک وب هدرک لصاح ع گووب هد اح عالطا
 نامهرداو هل (,دن اهضعآ ناشنافالم

 نیعرب دوم هداتسپا هک یا طق

 دوم .هتخادنا

 ولج تسق تدد نیم هلصات دو

 هدسج تا ورود مناخ هشال و

 یود یدوط .تشاد دارقیرلاو>

 و ووبیاهوم هکدو هداتفا نیم
 ,ووب هدش قاط۱ فک شخپ شعرث
 تفاطا شادب فافشو مرن تسوب

 نگآ ین

 هیحاد رد نوخ تكنرزم رق یاههکل

 گاو یصوبطم شتخذد و

 -یم هدننب تشادن روچو شا هیس
 رااظتت !تلاحب ءابب ذنز ني | هک دشب دنا

 هدیشک زا رد

 و ینتساوخ نانچ«یرلاود
 هاخ نآ رد شدوجو هکد وب ابیژ

 ۱ دیدرکیم تریح تعاب رقحم اپن
 ایعوز کی ریماه ودیود و

 ۱ شااهوسزا ,نوبدیشوب ,شراوخ ته گل بسا تهزوکشیم وبارن«دندوخب بآ هکتیا ذا لبق
 0 یلاوئسهن وکچبهو تسب شنی فع .دن دیشکیم

 لبت هقیقد دنچ هک یا هتداح باب رو
 درکن دوب هنف رب تدوص

 طایح زا«وکنپمو و «سراک

 ددنآ دودرژا یتعاس زونه
 كيل:یادص هکر وب هتشذگن هناغب

 .دیسدشوگب یاهلولک
 ارد وکنیم تدوص تالشع

 هه رهداقت نا هک ی زیمآ دارسا دنخبل و دیچیب

 یهارناه زا ودندش حراخ هعررم

 هجنی نایمزو ژونه شکشت یتحو دنششکز بی رب دوم

  ووب هثن ر یدانکب

  لوفتسیرلاو ترراجمرد

 . ووبهءاتفاداوبد دانک «یدنلد رک

 نآ دد ادوا اههلولکت باصا ینوک
  قادنف دوب هتخادسنا نیمرپ هطقن

 وکررپ
 7 3 شیوق شاءرهچ ماست دد :تشاد بلپ

 اد طابح رد روطنابه میت تشدد تارطقو درک ادبب شرتسک
 زرجدرو دیزو ب المداپ

 دی ردیاه ۱ فقر یا مه شیاه هنو و یناشیپحطسرد قرع
 ررار یا هلانو 7 تور وتو تب ض دش رهاظ

 7۹ اهتتكرسهتمرد كشخ یادص ,نیتسخن كيلع زا سپ
 ک دوب رهظ زادم وتکاسهاغ نآ در هکد وب یئادص ترور هر ید
 اواوسب رگید رفن ود قافناپ ست ام هو ۷۳
 تاک یک یاس سس

 اب

 ِ اخ

 ءز دد اهنآ .دندش سراگ هعرزم گكیرزت تر 1

 اد» یدلاب هک ینیتهآ تمالع .تاوووهزب ولرم یکتا
 وب هدش بصن یورو و یرتسکاخ شیاهوم .ووب هداتثا
 2: زا شرمع یاهلاسو طسونم شد
 7# ورک دونه هراتفا وله كي :دوبهتخذگ مس و

 اونارو هک

2 
 7 و دن ِ هو زوم



۱ 

 ِ ۴ 

 ام راک _ح

 ٍِ کتاب ی

 ۳ م سم لاک زاک

 ۳ ۶ ور یه روح
۳9 

 ۲ نیت
 کس زا و پوستی مش نی

 هلاقوق هحص یژالاو

 روزا یم هتخالک هتضه هک ۳

 داراب یزادریتیق ارت هشسسا و

 زواصتم هصصیاادو ۲

 ر ون تیم رهآاص«تیب رته

 ما هیت للعمو میسو

 دو

 زجب < لا زن 2 هی  ملشو
 ّم 0
 یارب ه < زا وتاپوو > درو وم مس

 تق رک اکسام زا < را یاس ملص

 اتو یتچصو
 دن رو تا رحّزه او تک رگ

 ,دو تد

 وللملا نی هتننح و دمقین اتسا و

 ودتنایم قافتا سراب یلاوح رد ود

 حواخماب هسنا رف رد مارف نیا هیوتنوچ

 ته دوب هدش ورب ور یقازک

 هشنآ رق وب رع یاوتسمیرادربملیق

 تابش هک < سک دا > یحاوتاد

 .تف رکت ووصدرا هنارق یدابز

 راصتخابرایخا
 افتاب یروزاغ ین دال و

 هپ موسوم ییسلیف رد ژریحرتبه
 تساهوونن تک رس «ییاقوخ قاط#)

 گنارروئرآ ینایک لوصحم ملبف نیا
 ول

 تکر شاب«یکدن زهیلقتد هه

 نیوک ناج  یدا رهناس -ولر

ِِ 
 رف هب سیم ۱

 و ۶

 ۳ 1 توس

 ۳ تن نر وکرا هد 7
8 7 ۳ ۳ 

 مت ربیشبق و زا یاس

 هه هرم ماست ریقح روش بو ۳ 4 ۳

  ۳ تا ز و« : س س 4تا ۲ رهی» ۳5

 ۶# هتخاتغ ه فرق ردزااب ,نیتسه ۳
۳۳  

 یک زا هاع یا ,یییچسه ۴ 2م هب ورک لبه
 ً را ناتسا ناب رجاب هد مضک «تعاس ملش

 قاردماشت روا وای توت برا رسم 3م ینف راک

 هر  ٍز 7 دا و و وتتسا کس دوم

 رهظ بوتج مر هبوت رو را مه روی رف یرچ هقتنآ مفبت هم

 ال[ هه یا رب و دن دیش وه ادیب دهاوخ مات + هدب شوک یابهواح و
 رم ۱
 وژا و تب وم یوزر آ سع

۰ ۳ , 
 مماست"یتنت ۶ موم رآ رق ال

 نا ناونع < شن

 و 4 هل وسسع هسخ ال

 ا,موس سخغش» شات نوم رب ولت

 اشا ار شلوا لر دوغ و ارج

 دوش دعناوخ

 ٩ یعامزا یسلیقتسا میم

 ون وباک لاو روم متسکناک, یاع

 تک ر شاب «ون وبک لا یا رحامو ماتب
 روش هیوت رکیاتسارور

 ی ایمک ده وتوت رب ررآچب ز موج
  هب موسوم یمطبت زو ز وا و نا ردا رپ

 ۱ تک رش«+نکهاکن بقیپ تیابصعا و

 ۱ یون هه ج
 ] باتک يرابلطوک و رتو مو

 ۱ یرادب رخ اد« تعاحرر ناطش»

 ۱ نآ یر زا ددادر رد روت
 دیات هییت یقین

 فاورممهمانش ان یورزآ هم

 ۱ پوکصاتوم ملیف كي < اکسوت و
 ووش یم هیون راک نتسیاد

 لوا لد<یت دومید راد +

 هکاد م!مولممان زا یا هبیرغ» ملب
 لانش رتتبا لاسوین وب ینایمک رد
 ,دیامن یم اه! ,دوشیع هبهت

 ءتسبل هب «ناک و کی کجو +
  هوو زنا < یوزنم > ملیف ناکد اتس
 . هش

 ایزو و ات ۳ بس تفیلکی رمک وم

 ارچ و رتیی» مهیکب؛ ابلاتیا یامتیح نم رنهناب اد رک راک زا
 سهااب و بلاج یتسیلاعد یدنک رثادنچ هیهت اب رخاوا نیا هک تسا
 . ورشیم «دراچ ههرر شا

 رب ناب یاهراون شفب نفچ دد لاسما یمرجو رتبب
 1 ینج هبزاچ و یزانطر» هک تخاس یف رمم راض

 و
 او یهیدج

 ی

 ار یمرچ
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